ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘
ส่งสอบ ๑๐,๗๘๒ คน ขาดสอบ ๘๒๑ คน คงสอบ ๙,๙๖๑ คน สอบได้ ๕,๖๘๒ คน สอบตก ๔,๒๗๙ คน (๕๗.๐๔%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงธัญชนก ธีระกำแหง

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงธัญรส

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงนภิสา
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงนฤวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายปุญญพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายวชิรวิทย์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๗ เด็กชายกันต์กวี
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายคณาธิป
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๐๙ เด็กชายไชยวัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงดวงพร
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายธนพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนภัส
เด็กชายนวพล
เด็กชายนักรบ
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กชายปวรุตม์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงวรพิชชา
เด็กชายวิษณุเทพ
เด็กหญิงสาธินี
เด็กหญิงกชกร

ณ พัทลุง
พัฒนา
ชูแก้ว
เมืองเสน
ดำมี
คงทอง
วงศ์สุริยะ
ปนเกตุ
พันธมิตร
ปานอินทร์
ศรีเกิด
ไล่คง
ทองดี
คงตุ้ง
อินทรมุณี
จอมจางวาง
นุ่นชูผล
ถาวรวีย์
หนูชัยแก้ว
สว่างเพชร
ฤทธิยา
อุทัยแจ่ม
สมพงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๕

เด็กหญิงกนกรดา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกรินทร์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงกันตา
เด็กหญิงกันติยา
เด็กชายกันธร
เด็กหญิงกัลย์ฤทัย

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๔

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๕ เด็กหญิงกานต์พิชชา

เด็กชายกิตติเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๗ เด็กชายกิตติพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๘ เด็กหญิงเกวลิน
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๖

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงแก้วเทพรัตน

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๐ เด็กหญิงจอมขวัญ
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๕

เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงจันทราภา
เด็กหญิงจิตติสุดา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนพร
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายชิญานนท์
เด็กชายชุติเดช
เด็กหญิงซาวีย่า
เด็กชายญาณวรุตม์
เด็กหญิงญาณิสา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๖ เด็กหญิงฐิติกาญจน์

เด็กหญิงฐิติวรดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๘ เด็กหญิงณฐพร
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๙ เด็กหญิงณธิดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๕๗

นามสกุล
หนูเนียม
ประทุมรังษี
รัตนโอภาส
ศรีเสริม
ลือขจร
สุวรรณสมบูรณ์
ทองมี
เพชรวงษ์
อินทยานนท์
ประไพเมือง
เลี่ยนเห่า
พรหมสาลี
แก้วจันทร์
ทองชูศิลป
สุขศรีราช
ตะนะโสภา
พรหมพุ้ย
จันหนู
ชูสิงห์แค
สร้อยสลับ
สุริวัลย์
ฤทธิ์โต
ไชยชนะ
เกื้อกูล
บุญส่ง
ไม้ชุน
พูลสวัสดิ์
ลาภแก้ว
พิทักษ์คุมพล
พงศ์อักษร
บุญเอนก
เอียดแตระ
อนันต์
ทองแก้ว
จันทเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายณรงค์ชัย ชนะโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

เด็กหญิงณฤดี
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๒ เด็กหญิงณัฏฐนิชา
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๓ เด็กหญิงณัฐณิชา
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๑

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๕ เด็กหญิงณัฐธาทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๗๙

เด็กหญิงณิชาวีร์
เด็กชายดลภัทร
เด็กชายไตรทศ
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายเทพฤทธิ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนวิน
เด็กชายธนัชพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนาเดช
เด็กหญิงธมลวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๐ เด็กหญิงธัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๘๙

เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กหญิงธันยนิษฐ์
เด็กชายธาดา
เด็กชายธิปก
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายธีระภัทร์
เด็กชายธีระยุทธ์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนภัทร

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๐ เด็กหญิงนภัทสวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๑

เด็กหญิงนวินดา

สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๒ เด็กหญิงนันทวรรณ

เด็กหญิงนิชานันท์
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงบัวชมพู
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๓

ไชยรัตน์
เศวตดุลย์
ทองชุม
อ่อนแก้ว
คล้ายวิเศษ
จันทร์สุริวงค์
ปานเขียว
ละม้ายสกุล
สุทธิธนกูล
ฤทธิยา
สิทธิมิตร
เสียงเล็ก
วัฒนคีรี
เส้งเจียว
ปนทองพันธุ์
สุขสายแก้ว
สายแวว
หนูดุก
ธนนิมิตร
หลีหมัด
เกตุบุญลือ
ฝายรี
คงเขียว
งามสม
ขาวมณี
มูสิกะ
พัดแดง
พรหมรัตน์
เขียวชุม
ภัยรัตน์
มูณี
คงรอด
ดำมาก
ทองฤกษ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๐๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงบุณยาพร บุญญวัฒน์วณิชย์
เด็กหญิงเบญญาภา ไชยสอน
เด็กหญิงเบ็ญญาภา ทัศโร
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สละชีพ
เด็กหญิงปภาวินท์ ชูจิต
เด็กชายปรมินทร์ เมืองมุสิก
เด็กชายปราชญ์ชานนท์ พลศรี
เด็กหญิงปริยากร ศรีเทพ
เด็กชายปวริศร์ หมีทอง
เด็กชายปณณวิชญ์ วงศ์เนตร
เด็กหญิงปาจิตตา จักรอะโน
เด็กหญิงปารดาสุไรยา สายสมุทร
เด็กหญิงปาริชาติ นิยมเดชา
เด็กหญิงปยดา คงแก้ว
เด็กชายปยเทพ ศรีคำหลอม
เด็กชายปุณณสิน บุญรอด
เด็กหญิงปุณนิมา สักกุณา
เด็กชายพงศกร บุญรอด
เด็กชายพงศกร วรรณสูตร
เด็กชายพชรพล วงษ์บำรุงเทวี
เด็กชายพนธกร จันทร์เส้ง
เด็กหญิงพรรณปพร ศรีสุข
เด็กหญิงพรรณรมล ช่อผูก
เด็กชายพลพรรธน์ แก้วกิ้ม
เด็กหญิงพัชราพร ฉายพะวง
เด็กหญิงพัชราวดี ชนะพาล
เด็กหญิงพิชชาภา ถาวรวีย์
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณะ
เด็กหญิงพิสชา อิสโร
เด็กชายพีรพล ยางทอง
เด็กชายพีระพัฒน์ ชัยรัตน์
เด็กชายพุทฒิชัย พุทธทวี
เด็กหญิงเพชรลดา เทพชนะ
เด็กหญิงเพ็ญนภา คงเรือง
เด็กชายภควัฒน์ อำพลนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายภสกรณ์ ฉัตรวิริยะโยธิน
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๑ เด็กหญิงภัทรลดา เรืองศรี
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๒ เด็กหญิงปุญญิสา วงษระบิลนาม
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๓ เด็กหญิงภัทรวรินท์ จันทระ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๔ เด็กหญิงภัทราพร ขันท์ไชย
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๕ เด็กชายภาคภูมิ ธรรมวาริน
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๖ เด็กหญิงภาคินี
โชติรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๗ เด็กชายภาณุภัทร สายสลำ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๘ เด็กหญิงภาณุมาศ สันเล๊าะ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๙ เด็กชายภาสวิชญ์ พันธเกตุ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๐ เด็กหญิงภาสินี
ประกอบชาติ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๑ เด็กหญิงภิญญดา ดีพาส
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๒ เด็กชายภูบดินทร์ นาใจยงค์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๓ เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีสันนา
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๔ เด็กหญิงมินรดา ขวัญล้อม
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๕ เด็กชายเมธานันท์ นิลมาส
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๖ เด็กชายยศพัทธ์ ชูช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๗ เด็กชายยุทธนา แก้วนุกูล
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๘ เด็กชายรชต
เจริญศักดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๔๙ เด็กชายรริพัฒน์ มณีสิงห์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๐ เด็กชายรริวัฒน์ มณีสิงห์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๑ เด็กชายรัฐศักดิ์ เกาไศยานนท์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๒ เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยุทธวงค์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๓ เด็กหญิงลดาวัลย์ พุ่มสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๔ เด็กชายวรชัย
กระศรีเสม
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๕ เด็กชายวรวุฒิ
คงศรี
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๖ เด็กชายวริทธิ์ธร นาคประคอง
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๗ เด็กหญิงวริศรา รัตนวงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๘ เด็กชายวัชเรนทร์ ศรีสุข
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๕๙ เด็กหญิงวิมลวรรณ เทพทวี
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๐ เด็กชายวิษณุรักษ์ ศรีสมบัติ
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๑ เด็กหญิงวีรณัฐา วุ่นดี
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๒ เด็กหญิงศดานันท์ บุญสุขทอง
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๓ เด็กชายศรัณชัย ชุมดี
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๔ เด็กชายศรัณย์
ทองฤกษ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๓๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายศราวิน
เด็กชายศวีระ
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิราพัชร
เด็กหญิงศิริกัญญา
เด็กชายศิริชัย

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๒

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๑๙๙

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภดา
เด็กชายสมโภชณ์
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสาริศา
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายสิปปวิชญ์
เด็กหญิงสิริลภัฏ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุชาติ
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายสุทิวัส
เด็กหญิงสุธัญญา
เด็กหญิงสุภิตตา
เด็กหญิงสุรดา
เด็กหญิงเสาวรัตน์
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอธิษฐ์
เด็กชายอนันดา
เด็กหญิงอนิญญา
เด็กชายอภิเชษฐ์
เด็กหญิงอมรทิพย์

นามสกุล
สุขกระจ่าง
พินยุวงค์
ไชยวงษ์
อำพะสุโร
กิติมาตร
บุญเส็ง
โสภา
คลังธารณ์
บัวฝาย
มิ่งเมือง
พรหมชาติ
สุวรรณโชติ
ช่วงปรีชา
แก้วพิจิตร
พรมกัณฑ์
หนูขำ
หนูขำ
แก้วคง
พ่วงพี
คำแก้ว
หัสเอียด
นพน้อม
บุญสิทธิ์
รามแก้ว
ดูดวง
ปาตังตะโร
เอียดเดช
กำเหนิดกลับ
วงศ์อินทร์อยู่
รัตนคันทรง
เลขานุกิจ
ชูสิงห์
คำสวัสดิ์
ขาวปน
วัณโร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงอรณิชา

เด็กหญิงอรทิชา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๒ เด็กหญิงอรรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๓ เด็กชายอริยพล
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๑

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๔ เด็กหญิงอรุณลักษณ์

เด็กหญิงอศิรดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๖ เด็กชายอัครพล
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๕

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๗ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๘ เด็กหญิงอัญชิญฐา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงอันธิกา
เด็กชายอาธิกรณ์
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงอุดมพร
เด็กหญิงอุมาภรณ์
เด็กหญิงไอรินดา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายทักดนัย
เด็กหญิงพิณัฐฌาย์
เด็กชายสมยศ
เด็กชายอนพัทย์
เด็กหญิงกชนิภา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กชายกรพัฒน์
เด็กหญิงกฤตยา
เด็กหญิงกวินทรา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กหญิงคคนางค์
เด็กชายจักรกริช
เด็กชายจันทรัษฎ์
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กชายชนะพงศ์
เด็กชายชวดล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เขาผึ้ง
ยอดสวัสดิ์
เฮ่าสม
ขุนทหาร
จิตต์โสภา
ผลเจริญ
สุกขำ
สันตะโร
โชติช่วง
จันทรัตน์
เชี่ยวเลี่ยน
ฆังคะมโณ
สุขสวัสดิ์

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

ทองนุ่น
เหมสะดะ
บุญเพ็ง
ทองปอม
ช่วยทอง
พ้นภัย
สุวรรณหงส์
กองประดิษฐ์
อินทรัตน์
โรตม์ชโยดม
คงทอง
ดอนนาม
จิตบุญ
ทองศรี
ชูแก้ว
จันทอุไร
ทองนาคพันธ์
วิชญะชัยเกียรติ
วงค์เจริญ
สุนทราภรณ์
ราชพงศ์
พานไธสง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๕

เด็กหญิงชิชญา
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิติชญาน์
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฐณพัชร์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐธนกร
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กชายณัฐพัชร์

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๓

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงณิชารัตนน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๖

เด็กหญิงดนิตา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธมกร
เด็กชายธัชธรรม
เด็กหญิงปฐมพร
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปรัชญ์
เด็กหญิงปาจรีย์
เด็กหญิงปุณณดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๗ เด็กหญิงพิมพ์มาดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๘

เด็กชายภวัต

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๕๙ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๐ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๖๙

เด็กชายภูมิรภี
เด็กหญิงมนปรียา
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงยมลพร
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงรศนา
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรดาภัส

นามสกุล
บุญส่ง
รัตนวงศ์
คชราช
ถาวรวงษ์
แก้วอนุรักษ์
ขุนรองโนต
ศัลศาลา
ผ่องอำไพ
หนูไทย
คำศรี
สาสนัย
แก้วเสน
ยวงใย
รัตนโสภา
ใจโต
สุขช่วย
จีระวงศ์พานิช
เสนเพ็ชร์
ชูพรหม
อินทรัตน์
ทองน้อย
โมกขธรรมศิริ
โมกขธรรมศิริ
ทรัพย์เพิ่ม
ขิกขำ
รัตนประพันธ์
สุดอ่อน
ศรีภักดี
ต่วนยี
นวลศรี
มังกรแก้ว
สาสระ
เกตุแก้ว
รักชู
พินทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายวรรธนัย
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๑ เด็กหญิงวรัชญา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๒ เด็กชายวสิษฐ์พล
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๓ เด็กหญิงวสุธิดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๐

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๔ เด็กหญิงศรัญย์กานต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๒๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๔

เด็กหญิงศศิวรรณ
เด็กชายศิภณวัช
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสรินญา
เด็กชายสุริยวงค์
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงเหนือฝน
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายอนาคิน
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรสา
เด็กหญิงอรอินทุ์
เด็กหญิงอุสิชา
เด็กหญิงแอนนา
เด็กชายกรวีร์
เด็กชายจิราพัชร์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงพิชญฎา
เด็กชายวิญู
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายกมล
เด็กหญิงกมลพิชญ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายกฤติเดช

นามสกุล
กิจสถิตย์
คงแก้ว
อีชะโรจน์
สุวรรณเวศ
กายพันธ์
ไชยภักดี
เภาทอง
จองนุ้ย
กุ้งแก้ว
ทั่งจันธิมาธรณ์
พิทักษ์ธรรม
นิลโกสีย์
นวนท่วม
สุวรรณะ
บุญยอด
สิทธิรักษ์
คงทอง
รัตนอรุณ
สุภาวไตร
เผือกพันธ์
เพชรชู
ซุ่นคง
ชวา
เงาศิลปชัย
มุขมณเฑียร
ผดุงทอง
ดีแก้ว
หนิหีม
นุ้ยหนู
พูลเทพ
ขาวมา
ศรีเจริญ
เหมสนิท
แก้วประกอบ
คณิต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวิเชียรชม
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวิเชียรชม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนจุลสมัย
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๕

ชื่อ
เด็กชายก้องภพ

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๖ เด็กหญิงกัญญาณัฏ
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๗ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๔

เด็กชายกันตพงศ์
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงกันตินันท์
เด็กชายกัปตัน
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกิตติกานต์

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๕ เด็กหญิงจิตรปริญญ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๐

เด็กชายจิรภาส
เด็กชายเจซอน
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชมัยพร
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชยิสรา
เด็กชายชุติพงศ์
เด็กชายญาณาธิป
เด็กหญิงญาณิษชา
เด็กชายญาริส
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐวศา

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๑ เด็กหญิงณิตาพิสุทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงเดือนสาม
เด็กชายตรัยรัตน์
เด็กหญิงเตชิตา
เด็กชายทศวร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนินทร์
เด็กหญิงธมนวรรณ

นามสกุล
ศรีธามาศ
จิระนิล
คำโม
เตชะวันโต
ชมกลิ่น
กรีโส
การะเกตุ
อาบสุวรรณ์
ไสวเวียง
กิตติกูลไพศาล
เกื้อก่อยอด
สุขบูรณ์
เปรัลต้า
พรรณราย
ราพวงศ์
ยั่งยืน
ขุนนุ้ย
ลิ่มแก้ว
พันฟอง
คัญทะชา
หวันดะหวา
อ่อนแก้ว
สิริทรัพย์นพคุณ
ศิรจิตรุ่งเจริญ
นนทะสร
ชาปาน
คงบุญ
กั้งเหล้ง
คงทอง
หนูกุ้ง
มะเดื่อ
ตรีโส
เขียวแต้ม
ธงดาชัย
ถีราวุฒิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
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วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงธัญนภัส
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธันวารักษ์
เด็กหญิงธิรดา
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายนรวีร์
เด็กหญิงนาฏชนก
เด็กชายนิพัฒน์

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๓

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๔ เด็กหญิงเบญจวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๔

เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปวรุตม์
เด็กชายปติ
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพรมนัส
เด็กชายพฤกษ์

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๕ เด็กหญิงพลอยปภัส
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัทธธีรา
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพิศิษฐ์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายเพชรภัทร
เด็กชายภทรนนท์
เด็กหญิงภริมา

นามสกุล
อินทพุทธ
โวหาร
พกแดง
นิลเพชร
อินธนู
ไชยสาลี
ฟูคณะ
นวลบุญ
พงค์เจริญ
สายวัน
สังข์เจริญ
แก้วมณี
ดวงคะชาติ
มุสิกพันธุ์
นาคะวิโรจน์
พัลวรรณ
สุขศรีเพ็ง
สุภาพงศ์
ถีราวุฒิ
ฟองสุวรรณ
บัวหนู
แดงแสละ
บุญปถัมภ์
สีแก้วเขียว
อุบลจินดา
สุวรรณรัตน์
เพ็ชรคงทอง
เรืองดำ
สงวนจินต์
ไทยประดิษฐ์
สุบินรัตน์
ไชยชนะ
แสงพลังแสง
สุนีย์
จุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงภัทรภร
เด็กชายภัทรภูมิ
เด็กชายภีมเดช
เด็กชายภูเบศ
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายภูศิษฐ์
เด็กหญิงมสารัศม์

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๑

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๒ เด็กหญิงมินต์ษาภัฏ
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๓๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายรณกานต์
เด็กหญิงรติมา
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงรัญญพัชร์
เด็กชายรัฏฐวิชญ์
เด็กหญิงฤดีรัตน์
เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กหญิงวริยา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรพัฒน์
เด็กชายวันชัย
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงศุทธินี
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุปปวาสา
เด็กชายสุรวิชญ์
เด็กชายหาซัน
เด็กชายอนาวิล
เด็กชายอเล็คค์
เด็กชายอัคคภาคย์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายเจตรัตน์

นามสกุล
พรคณาปราชญ์
กรีพันธุ์
ดอนจันทร์
ด่านตระกูล
ถมของ
ธานะวัน
มูสิกพันธุ์
ขาวโอ
สังข์หิรัญ
แสงอรุณ
รวดเร็ว
หวังแก้ว
หนูทอง
ไพเราะ
ชูศรี
จิตต์หลัง
สิงห์ขาว
ไชยหาญ
จิตภูษา
เรืองเวช
ธีรวิทยวงษ์
ทองนำแก้ว
เพ็ชรรัตน์
รักทรัพย์
ขุนริทธ์
นุ่นชูคันธ์
หนูสุข
ยี่โชติช่วง
ดำรงรักษ์
เบนสัน
บุญช่วย
เฮอร์รอน
บุญภิละไพรัชน์
สุวรรณศิลป
สันตะพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนจุลสมัย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนจุลสมัย
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนจุลสมัย

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๐ เด็กชายปณณวิชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๓

เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายกิตติรัฐ
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงกุลรดา
เด็กหญิงชัญชนา
เด็กหญิงธาริษา
เด็กหญิงนริสา
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงพนิตสุภา
เด็กหญิงพัชรมน
เด็กหญิงภารดี
เด็กหญิงราชาวดี
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กหญิงอรยา
เด็กหญิงอินธิดา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงรจพร
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงนลิญา
เด็กหญิงศุภนิดา

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๔ เด็กหญิงสิราลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงกนกลดา
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กชายภูวณัฎฐ์
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพลกฤษณ์
เด็กชายไพลิน
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงสุพิชญา

นามสกุล
เจียะจิระวิบูลย์
รักเล่ง
เพชรสุวรรณ
สุขศิริ
ปนทองพันธ์
คมเฉียบ
เรืองสุข
ด้วงนิล
ศรีวิไล
คงหนู
หัสนะชัย
อุไร
แซ่วุ่น
ติบุญ
บัวทอง
ปานรังษี
จันทรธำรงค์
เผ่าพืชพันธุ์
จิตตวาที
ศรีพรหม
เกิดแสงสุริยงค์
ถมยา
ทองเอียง
คเชนทร์ชาติ
เซ่งเส้ง
ศรีทอง
หนูทองรักษ์
เซ่งวุ่น
ศิริชัย
ทรัพย์ประเสริฐ
บุญมณี
มีมาก
เกื้อหนุน
ณ สงขลา
เสียงดัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายธรรมนิตย์
เด็กชายวงศธร
เด็กชายรัชกฤช
เด็กชายพันเพชร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายปวริศ
เด็กชายอมรเทพ
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนฤเบศ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงพัชรดา
เด็กหญิงนิสากร
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายธีระนัน
เด็กหญิงปารณีย์
เด็กหญิงพนมพร
เด็กหญิงไอริน
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เด็กหญิงรุ่งกานต์
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงปภาภร

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๑

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๓ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๗๙

เด็กชายพลพิชิตฐ์
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายคณิศร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายทศวรรษ
เด็กชายจักรกฤษ

นามสกุล
เสือดาว
ศรีนอง
ตันนิสัย
เพ็ชรสีเงิน
วรรณประดิษฐ์
รักษ์สุวรรณ
แสงภักดี
สะตะมัด
พรหมสุวรรณ
หิรัญฉาย
เกื้อทิพย์
ศรีสุขใส
สังข์ทอง
ปาลานุพันธุ์
ด้วงนิล
ทองมี
รัตนไชย
เสาวคนธ์
บุรีภักดี
บุญวิจิตร
ชูมีจิตร
พุธทวี
อิงสุวรรณวิจิตร
ศรีวับ
ปลัดสงคราม
ทองมี
คงทอง
ชุมนุช
บูรณะเสน
สุขคะปะ
วรเดช
หิรัญฉาย
พิศาล
ดิษฐาพร
พลสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงเอลีชา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายมัสวี
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายสิทธิรักษ์
เด็กชายจิรพงค์
เด็กหญิงพันธิรา
เด็กหญิงพัสวี
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายกรณัฏฐ์
เด็กหญิงกัญณัชชา
เด็กชายกันตณัฐ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายถิรพุทธิ์
เด็กชายพลวัตร

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๔๙๙ เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๐ เด็กชายพุทธิพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๓

เด็กชายภาคิณ
เด็กชายภูศิลา
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายอานัส
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กหญิงกนกอร
เด็กหญิงกรชนก
เด็กชายกฤติน
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงกัญญาวีร์

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๔ เด็กหญิงกันฐ์กนิษต์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สิงห์ทอง
รัตนมณี
ชัยเดช
ไชยมะโณ
ยุรมาตร
แสงศรี
เอ้สมนึก
หมัดหมัน
ด้วงมาก
อาร์เนสัน
นามบุตร
นิ่มเส้ง
พลศักดิ์ขวา
เพ็ญสวัสดิ์

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

เหมอารัญ
อมรจรรยาพันธ์
คงวัตธนา
เทพกูล
แสงจันทร์
อ่อนจ้าย
เตียวเฮงสกุล
เหลยสุวรรณ
เอ่งฉ้วน
มณีรัตน์
วุฒิผล
หละตำ
เกษตรสุนทร
เพชรสุวรรณ
แก้วดวง
ทองบริบูรณ์
เหย็บเจริญ
บานชื่น
อ้าสัน
เพ็ชรจำรัส
กิติศักดิ์

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ อ่อนอุทิศ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหวังดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนหวังดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนหวังดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๕

เด็กหญิงชนินาถ
เด็กหญิงชลธิดา
เด็กหญิงฐิติวรนันท์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงดารียา
เด็กหญิงนภัทร
เด็กหญิงนันทัชพร
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงปยวรรษา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอรกช
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายอนุวัตน์
เด็กหญิงไซร์ด้า
เด็กชายกิติธร
เด็กชายอมรพล
เด็กหญิงสาริศา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายปานเทพ
เด็กชายอามีน
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายวรัญู
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายอภิสิทธ์
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายธันวา
เด็กชายพจนินท์
เด็กชายเลิศพิพัฒน์

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๔๙

นามสกุล

โรจน์ศักดิ์ศรี
สังข์สุทธิ์
จันทวงศ์
จินดา
โต๊ะแดง
ทัวยะบัตร
กรุตนารถ
ครวญหา
พูลภิรมย์
วงค์สนิท
สงกรด
รามเอียด
หมัดแล๊ะหมัน
แสงทอง
ชูแก้ว
แขกพงษ์
นาคมรกฏ
ทองจันทร์
แก้วดำ
สนิทพิยะ
บัวน้อย
บุญโลม
สังข์สวัสดิ์
บุญแก้วคง
ทวีรัตน์
ไกรดิษฐ์
คงกระเรียน
เจะปาด
ทองมี
กลันเฒ่า
ดวงจักร์
ยีหมัดเส็น
ศรีเมือง
แคล้วอาวุธ
พละศึก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหวังดี
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหวังดี

๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย
วัดแหลมทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๐

เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายวัศพล
เด็กชายสิรดนัย
เด็กหญิงปารวี
เด็กชายณัฏฐภัทร์
เด็กชายศิรัตน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงรัติกานต์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กหญิงพัชรกัญญ์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายกฤตธนกร
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงเปรมวดี

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๔

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๕ เด็กชายกฤษณกันต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงนาริสา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายณัฐศรันย์
เด็กหญิงขวัญข้าว

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๒ เด็กหญิงพิมลพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายฐปนพร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายธีรเกียรติ
เด็กชายศิวนาถ
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงสุรดา
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล
คงทอง
บุญรัตนัง
สุขสุวรรณ์
วันทยุ
ทองคำ
เหมือนมิตร
อริยะตัจฉุโก
เสมหีม
เพชรสุวรรณ
แจ้งกระจ่าง
จิตภักดี
แสนมงคล
สมสุข
สุขกระจ่าง
สีคง
จินดา
ศรีสุขใส
จันทร์สา
หมัดสุเด็น
จันทร์นก
ผลเจริญ
โมรา
สลักศรี
ทองขาว
กลำมาศ
รักษพรรณ
พาหะริ
สดพงษ์
วิบูลย์เจริญผล
ขวัญล้อม
วัฒนานิล
ปานรังษี
บุญประดิษฐ
โสธะโร
สักโต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกันตภณ สันตะโร
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๖ เด็กหญิงมนัสชนก เจริญโชติ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๗ เด็กหญิงจันทร์ธนาพร ทับรอด
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๘ เด็กชายอัฎฮา
ปาสนัน
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๙ เด็กชายพรรษกร เขมะศิริ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๐ เด็กชายชนาธิป แท่นสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๑ เด็กชายพนากร ทองตีบ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๒ เด็กหญิงนภัทษร ไชยรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๓ เด็กชายศราวิณ อนันต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๔ เด็กชายพลภาณุ จันทรรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๕ เด็กหญิงภัทราภร ศรีสะอาด
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๖ เด็กชายจิรทีปต์ จรจะนะ
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๗ เด็กชายภานุพงศ์ หยำหลง
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๘ เด็กชายจารุพัฒน์ คงสุข
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๙๙ เด็กชายธีรภัทร ธรรมอิสระ
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๐ เด็กชายวีระเทพ บุญกอแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๑ เด็กหญิงสุชญา จองเดิน
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๒ เด็กหญิงนันทิยา พยอม
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๓ เด็กหญิงเบญจรัตน์ กองสวัสดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๔ เด็กชายนพวัฒน์ อินเล็ก
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๕ เด็กหญิงอรรชนา ดำมาก
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๖ เด็กชายพงศภัค ชุมมิ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๗ เด็กชายพชรพล พลอยนำเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๘ เด็กชายปรัญชัย นิ่มมโน
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๐๙ เด็กชายภาณุวิชญ์ โทนแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ บิลสุริยะ
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๑ เด็กหญิงจิรัชญา แสงเหมือน
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๒ เด็กหญิงฐิติวรดา ว่องไว
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๓ เด็กหญิงสุรภา
ถิ่นซื่อตรง
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๔ เด็กชายวรภัทร สุวรรณรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๕ เด็กชายภากร
สีตะพงค์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๖ เด็กชายอนาวิน หมุดแหละ
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๗ เด็กชายธนะวัฒน์ หนูประดับ
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๘ เด็กชายวีรวัฒน์ บัวจีน
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๑๙ เด็กชายกฤตภาส สมจิตต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๕๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๐

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายนัสหลี
เด็กชายนภดล
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายกตัณณ์
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงกิ๊ตต้า
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงพิมดา
เด็กหญิงอารีซา
เด็กหญิงศิราภัทร
เด็กหญิงอทิตยา
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กหญิงปภานันท์

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๓๙ เด็กหญิงกนกวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายวันชัย
เด็กชายธนสิน
เด็กชายณฐกร
เด็กชายวรเมธ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๕ เด็กหญิงกัญญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๐

เด็กหญิงพนิตนาฏ
เด็กหญิงพิชาภรณ์
เด็กหญิงอัสมา
เด็กหญิงปาริศา
เด็กหญิงบงกช

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กชายธนบดี
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๓ เด็กหญิงฟารินดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๔ เด็กชายศิวะดล
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๒

นามสกุล
ซุ่นเส้ง
สาเมาะ
หมุดตะเหล็บ
ชุมศรีเมฆ
เทพวาริน
เจ๊ะสา
นิ่มจงจิตร์
พรหมทอง
หมัดหีม
ขาวเกิด
เที่ยงธรรม
เพชรรัตน์
มามะนี
อินทร์ทองแก้ว
ปอโด๊ะ
ปานบัว
เส้งประสิทธิ์
สิตานนท์
เพียรดี
รัตนะ
เพชรรัตน์
มีศรี
บุญโลม
จิตตานุภาพ
วงศ์สวัสดิ์
สิกขะโต
ลิ้มสกุล
มนตะลักษณ์
กอเดง
เพ็ชรคงทอง
แสละ
สิกขะโต
ธรรมโชติ
อาแวกาแจะ
หวดด้าหละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านแหลมทราย วัดแหลมทราย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๕

เด็กชายฟาฮัส
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กหญิงศุภกิตต์
เด็กชายศรชัย
เด็กชายวัขรพล
เด็กชายอิสราวิชญ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงอิริยา
เด็กหญิงบุญสิตา
เด็กหญิงอาทิมา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายวิทยา
เด็กชายอันวาร์
เด็กชายรัชตพงษ์

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๐

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๑ เด็กหญิงเพ็ชรรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๓ เด็กหญิงกนกกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๘๙

เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายยศพัทธ์
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายอดิเรก
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายทศวัต
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงปารวี
เด็กหญิงกันตา

นามสกุล
มณีมาตย์
ชัยกิจ
เลี่ยมสุวรรณ
สุวรรณโณ
มากละเอียด
แสงสุวรรณ
ชูศรี
อินทร์จิตร์
สุวรรณโณ
หาญณรงค์
สุวรรณะ
ฮ้อยคำ
วัฒถากุล
สังข์ทอง
แหนงดำ
เขียวเจริญ
เพ็ชรแก้ว
นิยมพงษ์
พลสวัสดิ์
บุรุษราษฎ์
นิตย์โชติ
สุบินรัตน์
ณ วาโย
โชติการ
ทิพย์มณี
อาแว
แก้วเรือง
นามเขต
น้อยจ้อย
ไพสาลี
กวานปดชา
กุลเจริญ
ทองสุข
เอียดวารี
ศรีสัตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กชายศราวิน
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชยุต
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายพงศกร
เด็กชายรวิพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายสนธยา
เด็กชายฝารี
เด็กชายศราวิน
เด็กชายณัชพล
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงอิศรียา
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กหญิงชญานิศ

สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๖๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๐๙ เด็กหญิงวิสาธนาพร
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๐ เด็กหญิงจันทวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๑ เด็กชายผาติวิกรมห์
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๐

เด็กชายภูเบศ
เด็กชายธนากร
เด็กชายยศพันธ์
เด็กชายปราเมศ
เด็กชายพรรษิษฐ์
เด็กชายณฐภัทร
เด็กชายวรเทพ
เด็กชายวรัชญ์
เด็กหญิงอรุณรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๑ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์

เด็กหญิงซารีน่า
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๓ เด็กหญิงวรรณิดา
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๔ เด็กหญิงรัชนีกร
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เบ็ญจาภรณ์
จิตโสภา
จันทร์ดำ
แก้วห้อง
พรหมอ่อน
บัวทอง
ใจหาญ
หนูขาว
จันทร์แดง
ฉะฉิ้น
แก้วประสิทธิ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

หนูนวล
สุขแก้ว
สิริเกียรติกุล
เปยมศักดิ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

ศรีมาก
เนตรทอง
ยอดแก้ว
ล่วงห้อย
แก้วเพชร
เพชรทอง
ยิ่งยง
เทพซ้าย
มณีคง
ณ วาโย
สุวรรณโณ
พรประสิทธิ์
ไพบูลย์
กะณะศิริ
เจริญผล
รัตนรัตน์
บัวหลวง
แก้วเซ่า
สุขไพโรจน์
บุญไชย

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๕

เด็กหญิงพิชยา
เด็กหญิงณัฐจิราภา
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงพณัฐดา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนัดธิยา
เด็กหญิงซันดา
เด็กหญิงเรืองริน
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงสิรินทรา

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๔

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๕ เด็กหญิงภัทรสวันต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๖

เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายประวิทย์
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงวิมลทิพย์
เด็กหญิงณภัทร์พร
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายเนตชฤษ์
เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงกิตติมา

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๗ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายธีรเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๙ เด็กหญิงภัคจิรา
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๐ เด็กหญิงอารียา
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๔๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๑ เด็กหญิงพรรณทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๕๙

เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายภัคพล
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายอนวรรษ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กชายศุภมงคล
เด็กชายชรินทร

นามสกุล
ร่มแก้ว
ขาวมาก
จงสวัสดิ์วรกุล
กุ้ยเซ่ง
เครือสุวรรณ
ปรีชา
พูนศรี
เกาะทอง
ปราณพล
คำคง
ใจหาญ
สังข์ทอง
อนุสรณ์
โชติการ
ศรีสุข
บุญฉายา
หนูทอง
อิติพันธ์
จันทร์แก้ว
เพชรทองหยู
มะหะพันธ์
เชื้อพลบ
ช่วงปรีชา
สุขา
ดิสโร
ฮ่วนเส้ง
เตชะวรรณโต
รุ่งเรือง
คงเอียด
หงษ์เวียงจันทร์
วิจารณ์
กิตติโสภา
ชูปลอด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๐

เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงยุวลักษณ์
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงอาภาศรี
เด็กชายกันตชาติ
เด็กหญิงกุลนิษฐ์
เด็กชายจตุรงค์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายชนชล
เด็กชายโชฒิกุล
เด็กชายณัฎฐ์ธนัน
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงศรุตยา
เด็กชายศิวัช
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงศุภากร
เด็กชายสัณห์พิชญ์
เด็กชายสันหณัฐ

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๐ เด็กหญิงกนกกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๑

เด็กหญิงกรรญณัฐ

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๒ เด็กชายกฤษณกัณฑ์

เด็กชายกวี
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๔ เด็กชายก้องภพ
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๓

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๕ เด็กหญิงกัญญาพัชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๖ เด็กหญิงกัญญาภัค
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๔

เด็กชายกันต์พจน์
เด็กหญิงกันยาวีร์
เด็กชายกาณฑ์
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กหญิงกุลชญา
เด็กหญิงกุลภัสสร์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ช่วงปรีชา
สุโร
เลียวดำ
โอเคลา
ปยะมโณ
สัญจร
ชูบุญลาภ
เพ็ชรรัตน์
เสถียร
พรหมรักษ์
ครุอำโพธิ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

สันตยากร
ทองเปย
กองแก้ว
นิ่มแก้ว
วิชัยดิษฐ
อ่อนหยู่
ศรีศุภโชค
สายชนะ
แก้วสุก
สุวรรณโณ
สนธิเมือง
สวัสดิ์รักษา
รูปประดิษฐ์
แซ่ต่ัน
ใหม่แก้ว
ภิรมย์
ทองนวลจันทร์
เคว็จดำ
มั่นจันทร์
ช่วยนุกูล
พงศ์พฤกษ์
ศรีสวัสดิ์
มรรคา
รัตนะ

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดศาลาหัวยาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๕

เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายเกียรติขจร
เด็กหญิงเขมาภร
เด็กชายครองศีล
เด็กชายคามิน
เด็กชายจักราวุธ
เด็กหญิงจั้ฟนี่
เด็กชายจิระพัฒน์
เด็กหญิงเจตนิพิฐ
เด็กชายชนะพงศ์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายชยานันท์
เด็กหญิงชยุตรา
เด็กชายชวภณ

ดาลัดกวิน
โคษาราช
สนิทมัจโร
หนูขาว
อักโขสุวรรณ
สุขะปุณพันธ์
ปานเพชร
บัวสาย
นาคสวน
หอวัฒนานันท์
วัชรวรานนท์
ชูจันทร์
เชวงกิจวรกุล
บุญจันทร์
อนุกูล
พันธุสะ
ด้วงคต
พลกาย
วัฒนชัยกุลวัฒน์
ครุฑบางคัน
คงเจริญ
คงเจริญ
ไชยณรงค์
นิลสุวรรณ์
สิตะพงศ์
เอียดคง
นิ่มเส้ง
ทวรัตน์
แก้วทอง
จันทร์หนู
คงฆะ
ขวัญซ้าย
ชอบกิจ
บุญชัย
สิทธิพงษ์

สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๗๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๐๙ เด็กหญิงชัญญ์ชนพร
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๐

เด็กหญิงชีรีน

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๒๙

เด็กหญิงญาณภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณฐกรพงศ์
เด็กหญิงณฐา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐกันย์
เด็กชายณัฏฐเจน
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐทิตา
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายตุลธร
เด็กหญิงทักษอร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๐

เด็กชายทัศน์พล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนาธิต
เด็กหญิงธมน
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธรรศ
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงธัญธิตา
เด็กชายธันยพัต
เด็กชายธีรดนัย
เด็กหญิงธีรดา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนภสชล

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๗

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๘ เด็กหญิงนภัสวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๑

เด็กชายนฤภัทร
เด็กชายนันท์ธนวัช
เด็กหญิงนันทินี
เด็กหญิงนัสนีน
เด็กหญิงนารากร
เด็กชายนาราวินท์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กชายนิติธร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปพิชญา

สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กชายปภาวิน
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๔ เด็กชายปรรณวิสิฐ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๓

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อิศโร
รอดเสน
ศรีประดิษฐ์
ศรีน่ิม
สังษิณาวัตร
เชื้อโพน
บุญศาสตร์
มุณีสว่าง
ส่งศรี
แสงประสิทธิ์
กาเลี่ยง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

จันทรัตน์
พูลจันทร์
ด้วงปราง
จิตรากูล
มีสกุล
แสงมณี
โกสัยวัตร์
ไพศาล
รัสวรรณโณ
โกศลกาญจน์
สุวรรณขำ
สนิ
เสริมสุข
ศิริวงศ์
ภักดี
คำเจริญ
ภักดี
เขียวหอม
กิจฉาโณ
รักษ์ทอง
หนูชัยแก้ว
ประสิทธิ์หิมะ
ไชยสุวรรณ
จันทรุวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายปรินทร์ สวัสดิรักษา
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๖ เด็กหญิงปญสิภรณ์ วงศ์วรัณกุล
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๗ เด็กชายปุญญพัฒน์ นวลงาม
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๘ เด็กชายปุณณกรรณ์ หนูน้อย
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๙ เด็กหญิงเปมิกา ละลมชัย
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๐ เด็กชายพงศภัค สิทธิพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๑ เด็กหญิงพนิตชญาณ์ จีราพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๒ เด็กหญิงพนิตพร ราชผล
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๓ เด็กหญิงพรนภัส จันทร์ประสิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๔ เด็กหญิงพรรณธร ไผทรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๕ เด็กหญิงพศมน สถาปนวรรณธนะ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๖ เด็กชายพศิน
ทองคณารักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๗ เด็กชายพศิน
พุทธังกุโร
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๘ เด็กชายพศุตม์ธีร์ พงษ์รอด
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๗๙ เด็กหญิงพัชญ์ปณดา ดิสระ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๐ เด็กหญิงพัชรพร ปลละวัล
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๑ เด็กหญิงพัชริศา จิรยศบุญยศักดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๒ เด็กหญิงพัณณิตา บุญสุข
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๓ เด็กหญิงพัทธ์ธัญญา จันทกูล
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๔ เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วประเสริฐ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๕ เด็กชายพัสกร
ชรินทราวุฒิ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๖ เด็กชายพัสกร
สิงห์ทอง
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๗ เด็กหญิงพาขวัญ คงถาวร
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๘ เด็กหญิงพิชญธิดา พันธางกูร
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๘๙ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ สุวรรณโณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๐ เด็กหญิงพิมพ์ศกา สินธโร
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๑ เด็กชายพีรัชชัย คงเต็ม
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๒ เด็กหญิงแพรวา สุวรรณโณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๓ เด็กหญิงฟารุ่ง
โปร่งศิริ
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๔ เด็กชายภัทรภูมิ นิลรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๕ เด็กหญิงภัทราพร สุวรรณโน
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๖ เด็กหญิงภัทราวรินทร์ จันทสงค์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๗ เด็กชายภัทริศ
นมรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๘ เด็กหญิงภิญญดา คงเสน
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๙๙ เด็กหญิงภีมณภัทร เพิ่มพูล
สข ๕๔๑๖๓/๐๘๖๕

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๑๖๓
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ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๐ เด็กชายภูธิป
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๔

เด็กชายภูมินทร์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงมนนนน
เด็กหญิงมนสิชา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงรติรัตน์
เด็กหญิงรักชนก
เด็กชายราเมศวร์
เด็กหญิงรุจาภา
เด็กหญิงวรรษพร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัชร์นล
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กชายวิชญ์ภาส
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงศิกานต์
เด็กชายศิลปวัฒน์
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงศุขฤทัย
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสมรรถชัย
เด็กชายสยาม
เด็กชายสรวัฒน์
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายสิปปภาส
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุตาภัทร

นามสกุล

เกิด

เพชรพันธ์
สุวรรณโณ
ซุ้นสุวรรณ
ขวัญทองยิ้ม
บุญราศรี
ทองรัตน์
มณีนิล
เตชะอนันต์ตระกูล
เพชรไพศาล
สุวรรณโชติ
จันทวัฒนะ
ธารารักษ์
เซ่งเถี้ยน
บัวศรี
โชตินันทิวัฒน์
ดาวเรือง
โอชาอัมพวัน
บัวประโคน
รุ่งเรือง
ทองนิ่ม
หนูไข่
แปนเกลี้ยง
จันทร์นก
สุวรรณมณี
โมสิกะ
ถาวรสุวรรณ
รัตนภูมิ
พิณสุวรรณ
คงเกตุ
เต่าหิม
ชัยธัมมาวุธ
เขาเจริญ
ดำตีบ
ศรีเกตุ
เกิดนุ่น

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๕

เด็กหญิงสุพลิษฐา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุภาสิตา
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กชายอภิโชค
เด็กหญิงอรธิชา
เด็กหญิงอรพชร
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงอารดา
เด็กชายเอกปวินท์
เด็กชายธนิก
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงปรางทิพย์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงชนิดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงซูซามี่
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงลอออร
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวริยา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายเวชพล
เด็กหญิงสรณ์สิริ
เด็กหญิงสิตมล

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๑

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๒ เด็กหญิงกมลพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๓ เด็กหญิงศิริประภา
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๖๙

เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายณนนท์

นามสกุล
ดำรงมณี
เพ็ชรรัตน์
โอวาท
บุญราม
ใหม่น่ิม
เพชรมุทธา
ผลินธรสิริ
แก้วมโน
เหมียนคิด
หนูน้อย
สุวรรณสุโข
บัวศรี
สิงบุตรดี
จันทร์ปญญา
เดชาภิบาล
เสมอจิตต์
หมัดสุก
บุญฤทธิ์
หนูพุ่ม
นวลละออง
นนทะสร
ลัดดาวงศ์
เสถียรฤทัย
สมานทอง
ศรีสุวรรณ
หยะกังฉัตร
ไกรสุวรรณ
ศรีไชย
ศิริธรรม
จันทอง
เมฆเรือง
พานิช
โมสิกะ
สุพร
มาชู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอ่างทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๐

เด็กชายภุริณัฐ
เด็กหญิงกาญจุรี
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กหญิงธนศรณ์
เด็กชายวัชรนิษ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กหญิงวณิชญา
เด็กหญิงอภิรุจี
เด็กชายณฐนน
เด็กชายธนัชทัศน์
เด็กชายปวีณ์กร
เด็กหญิงปุณยศา
เด็กชายพิภู

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๘

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๘๙ เด็กหญิงฟาประธาน

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๐

เด็กชายสุรพัศ

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๑ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๖

เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กหญิงณภัสสร
เด็กชายติณณ์
เด็กหญิงธัญชนก

สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๗ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๐๙๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๔

เด็กชายพศวัต
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภคินทร์
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายรักษ์
เด็กชายวรพล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ทองจินดา
เผือกผ่อง
โนระดดี
ศรีกระจ่าง
เพชรสุวรรณ
จันทอง
แก้วสุวรรณ
ปานเพชร
ยอดสุดเอื้อม
สุวรรณโณ
แกมนิรัตน์
จันทรัตน์
เพชรสุวรรณ
ไชยสาร
พรมทองบุญ
ภูมิสืบศักดิ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว

อุ่นปลอด
สุเมธาโสธนา
สิงห์ทอง
กาลวงศ์
หอมจันทร์
คงภักดี
คงภักดี
ราชพงศ์
หมัดเจริญ
สำเภา
แก้วสว่าง
อภัยรัตน์
ศิวายพราหมณ์
ศักดิ์พันธ์
ดำราช
ขาวหนูนา
โล่ห์ชัย
สุวารักษ์
เซ่งฮวด

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทรายขาว

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทรายขาว
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดทุ่งหวังใน
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส
วัดโรงวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภกฤต เพชรคงทอง
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๖ เด็กหญิงกมลพร เอี่ยมประเสริฐ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๗ เด็กหญิงกรณิศ มณีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๘ เด็กชายกรรณธวัฒน์ กุลางกูร
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๙ เด็กชายกฤชพล เสมือนคิด
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๐ เด็กชายกิตติธัช วัชรเวชศฤงคาร
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๑ เด็กหญิงกุลชญา ผู้ภักดี
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๒ เด็กชายกุลณสร ผู้ภักดี
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๓ เด็กชายจิรกร
เพชรมณี
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๔ เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีตะพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๕ เด็กชายชิษณุพงษ์ พงษ์ประวัติ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๖ เด็กชายเชษฐ์นิธิ ชโนวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๗ เด็กหญิงญาณิศา บุญเซ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๘ เด็กหญิงณภัทร โกศล
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๑๙ เด็กหญิงณัฏฐณิชา พินสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๐ เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ แสงสุวรรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา สุรัศวาธี
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๒ เด็กหญิงณัฐญาดา สุขยิ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๓ เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยคณาวนิชย์กุล
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๔ เด็กชายธีรัช
ยอดศรี
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๕ เด็กชายนที
สุขสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๖ เด็กชายนนทพัทธ์ หนูเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๗ เด็กชายนพณัฐ
ชูสุข
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๘ เด็กหญิงนำมนต์ แสงจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๒๙ เด็กชายปณัสม์
รัฐกุล
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๐ เด็กชายปรีดียศ สุวรรณกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๑ เด็กหญิงปวริศา สืบสิงห์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๒ เด็กหญิงปุณญาณิช จันทรประทิน
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๓ เด็กหญิงพิชชากานต์ ศุกระกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๔ เด็กหญิงพิชชานันท์ เพชรรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๕ เด็กหญิงพิชามญชุ์ สีตะพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๖ เด็กหญิงเพชรอาภา พัลพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๗ เด็กชายภาคิน
นัครัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๘ เด็กหญิงมาแทน เพชรรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๓๙ เด็กหญิงลภัสรดา สาครินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๐๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๐

เด็กชายวิชชา
เด็กหญิงสิริกร
เด็กชายอธิ
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายเตวิช
เด็กชายภูมิรัตน์
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์
เด็กชายภาดา
เด็กหญิงอรวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๑

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๒ เด็กหญิงพิมพ์ประภา
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๘

เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงหงส์ฤดี
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงปณิดา

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๕๙ เด็กหญิงพรรณธิภา

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๐ เด็กหญิงกัญญาณัฐ
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๑ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๖

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายธเนศ
เด็กชายตีรณา
เด็กหญิงสุนิษา

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๗ เด็กหญิงณภัทรสรา
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๔

เด็กหญิงสุภาวี
เด็กชายวรปราชญ์
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายพศิน
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กหญิงวริทยา
เด็กหญิงมณีทิพย์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

เขียวชอุ่ม
กาลดิษฐ
ชอบชูผล
โอทาริก
แซ่ต้ัน
พูลเหลือ
แก้วมณี
พัดทอง
จันทร์อาจ
จันทร์อาจ
อินทานุกูล
เรืองฤทธิ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส

จรรยาปยพงศ์
สายทอง
บัวกิ่ง
สิทธิสุวรรณ
ฉันทจิต
มณีโชติ
เพชรรัตน์
แก้วเมือง
จันทร์ชาตรี
หวังเจริญ
อินควรชุม
สุขคติ
จันทรังษี
เกษศรัทธา
ทองบริสุทธิ์
ปวนปน
เพชรมณี
สุทธิธรรมโม
ปาลรังษี
มิลำเอียง
อินทยอด
หิรัญญะ
แสงอ่อน

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

หมายเหตุ

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัดโรงวาส
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายธนดล
เด็กชายณัฐชนนล์
เด็กชายสรนาถ
เด็กชายพีรายุ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายศรายุ
เด็กชายกมลวุฒิ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายธนฉัตร
เด็กชายสัตยา
เด็กชายสาธิต
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายตีรณ

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๐

สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๑ เด็กหญิงหฤทัยชนก
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๐๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๐๙

เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายวงพนัส
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายธีระยุทธ์
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนันทพัทธ์
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสมพร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายรัชตกร
เด็กชายวีรดนย์

นามสกุล
สวัสดี
ศรีษสมุทร
เสียงดัง
จันวันทนะ
ทองสลัก
ชฎารัตน์
บัวเนี้ยว
คงแปน
ชินคำ
เจี้ยนเซ่ง
ระวังวงค์
รัตนชัย
เดชสโร
ชูขาว
แสงอรุณ
เกษศรัทธา
ขาวนวล
ศิริโวหาร
เพชรประดับ
ศรชัย
เย็นสัย
บุญยัง
เรืองรัตน์
นวลล่อง
สุขคติ
พุ่มนุ่ม
สุวรรณชาตรี
โชติช่วง
ทองมาก
ปานทอง
เสนประดิษฐ์
สุวรรณเลิศ
จันทรสุวรรณ
ธนนิมิตร์
สีทะนน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ถนนนครนอก
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดกระดังงา
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกระดังงา
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดกระดังงา

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา
วัดกระดังงา

หมายเหตุ
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เด็กชายอาหมัด
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๑ เด็กชายถิรวัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๐

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๒ เด็กหญิงกาญจน์กนก
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๕

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงนิศามน
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายเพชรจินดา
เด็กชายภาณุ
เด็กชายภูธิพัฒน์
เด็กชายภูธิวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวายุภัค
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิลาสินี

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๖ เด็กหญิงพลอยณิชา
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๖

เด็กชายคมกริช
เด็กชายชยพัทธ์
เด็กชายณัชพัฒน์
เด็กหญิงลิต้า
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกรัญญา
เด็กหญิงกฤชณัท
เด็กหญิงกัญญภัชร
เด็กหญิงกันติยา
เด็กชายจักรวุฒิ

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๗ เด็กหญิงชนิตร์นันท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๔

เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงภัครมัย
เด็กชายศราวิน
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสิรีธร

นามสกุล
นิยมเดชา
มากบัวแก้ว
นุ่นศรี
จันทร์สุวรรณ
แก้วขาว
มหาสนิท
แสงอรุณ
แก้วขาว
มณีรัตน์
ชมชื่น
ประทุมวัลย์
ประทุมวัลย์
สวัสดิ์ทวี
ประทุมวัลย์
แซมมณี
มิตรารมย์
ปดสา
มีภพ
เกษตรสุนทร
ขรีดาโอ๊ะ
คงแทน
สังข์ศิลปชัย
ศรีอินทร์
ปนทองพันธ์
วงศ์มณี
สะขะโร
ทองรัตน์
ปนล้ม
แก้วดำ
ขุนทอง
คงประพันธ์
เจ้ยแก้ว
สีสังข์แก้ว
อุทัยแจ่ม
สังข์เกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประเจียก
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประเจียก

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประเจียก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประเจียก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามไชย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามไชย

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามไชย
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสนามไชย

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามไชย
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย

สังกัดวัด
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วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดประเจียก
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
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นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุธิมนต์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงนิยาดา

ตีบแก้ว
แสนกล้า
อนันต์กุล
ดวงสุวรรณ์
พูนยิ้ม
ทรพิษ
แก้วสุวรรณ
จันทะโร
ชูเชิด
ผดุงอรรถ
โหมดแหละหมัน
ทองพิมพ์
พิมพ์ทอง
มุสิกรังศรี
หนูพุก
ทองนิมิตร
ทองบุญชู
เพชรมีค่า
บุญญโส
จันทร์ผล
กาลสงค์
จาระโห
ช่วยยก
บางเสน
ปนแก้ว
รอดเซ็น
สุขสวัสดิ์
ศิริรังษี
หนูเส้ง
ชาตรี
คงมี
ทองรักษ์
รอดทองอ่อน
อำพะวัน
ทองคำ

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๐ เด็กหญิงประภาภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๗๙

เด็กชายปนนวัฒน์
เด็กหญิงสุรีพร
เด็กชายคัพฟา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กหญิงฉันทพร
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กหญิงนรกมล
เด็กชายนันทพัทธิ์
เด็กหญิงบุญยานุช
เด็กชายพลากร
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา
เด็กชายพีรเดช
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงแววตา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุพนิดา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอริศรา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายนวัชพร
เด็กหญิงปรางทิพย์
เด็กหญิงพรพนา
เด็กหญิงพัทริน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสนามไชย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชะแม
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านชะแม

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชะแม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชะแม

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชะแม

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดสนามไชย
วัดชะแม
วัดชะแม
วัดชะแม
วัดชะแม
วัดชะแม
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดพะโคะ
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๐

เด็กหญิงมณิสร
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายศุภสิน
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายธนฉัตร
เด็กหญิงนภัสกมล
เด็กชายปยภัทร
เด็กหญิงรัชนก
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายสุทธสิณ
เด็กหญิงกรองแก้ว
เด็กหญิงปทุมวดี
เด็กหญิงเมศา
เด็กชายศราวิณ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกุลรวี
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กชายจิราวัชร์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงฐิดาพร
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนพล

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๑๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๔

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๕ เด็กหญิงธัญญกาญน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๔

เด็กชายธีรวัทธ
เด็กหญิงนุชนาถ
เด็กชายบวรวงค์
เด็กชายบุญชนะ
เด็กชายปฏิบัติ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงฝาติหม๊ะ
เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายภูชิสส์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

วงศ์สุวรรณ
เพชรศรีสังข์
ปจทระ
หนูสันทัด
บริสุทธิ์
ชาตรี
เลื่อนสุวรรณ
คุ้ยเส้ง
ล่องชุม
ธรรมรัตน์
จันทร์ช่ืน
ศิลปนุสัญ
เอียดดำ
แซ่หลี่

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

ภักดี
สังขประดิษฐ์
อทินโณ
พรหมจินดา
รอดผล
สุวรรณเรืองศรี
ภักดี
ลัภสุวรรณ
ครูเส็น
สายอ๋อง
มีชัยชนะ
ตรีไว
ทองสุวรรณ
ศรีสวัสดิ์
สุขธรณ์
ฤทธิ์เดช
เล่าเทียนไชย
ยกตั้ง
นิยมเดชา
ทองสีอ่อน
พูลศักดิ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยลาด

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยลาด
๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดห้วยลาด
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๕ เด็กหญิงมณฑาทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๖

เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงศศินา
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กชายศิลา
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงญาณิสา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายภคนันท์
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กหญิงศศิกาญณ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๗ เด็กหญิงอุษณีญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๔

เด็กชายนิธิพัฒน์
เด็กหญิงพริมา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงกะรัตแก้ว
เด็กหญิงกัญรดา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงณลิตา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายปูรณัช
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายลภัสกร

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๕ เด็กหญิงศรัณย์ภัทร

เด็กหญิงศศิวิมล
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๗ เด็กชายศาสตราวุธ
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๘ เด็กชายศุภกร
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๙ เด็กหญิงสโรชิน
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๔๖

นามสกุล
จิตภักดี
ดำน้อย
สวนแสดง
ยัสสระ
ทองสุวรรณ
ไชยศรี
วิหก
คงพรหม
ทองนุ้ย
พรมดำ
ณ.พิชัย
ชูจิต
มหิมณี
เพชรรัตน์
หมัดหลี
ทองหนู
ซ้วนเล่ง
คงศิริ
ยืนยง
ณ สงขลา
หอมแก้ว
เล่งฉิ้น
พ่อค้า
ขวัญซ้าย
พูนสวัสดิ์
สังขพันธุ์
ยุทธโกษา
มณีโชติ
แสงกระจาย
บัวลอย
กริ้วกราย
ทองสีดำ
ไชยมงคล
เพ็ชรัตน์
ศรีสมัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง

๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล) วัดบ่อแดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัดใหม่
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัดใหม่

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวัดใหม่
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวัดใหม่
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัดใหม่

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวัดใหม่

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

วัดใหม่
วัดใหม่
วัดใหม่
วัดใหม่
วัดใหม่
วัดใหม่
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๐

เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอลีนตา
เด็กชายอิสรางกูร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกษิด์ิเดช

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๕

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๖ เด็กชายก้องกิดากร
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๖

เด็กหญิงกิตติยา
เด็กหญิงจันทรัสม์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิตานันท์
เด็กหญิงชนเนษฎ์
เด็กชายชัยพร
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณฐณิชา
เด็กหญิงณัฎฐนิตา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนัชนันต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายพงศพัศ
เด็กหญิงพัชรกันย์
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพัชริสา
เด็กชายพัฒนพงศ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๗ เด็กหญิงพิมพกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๔

เด็กชายพิสิฐกร
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงภัสรภรณ์
เด็กหญิงภูษิตา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงไรมี

นามสกุล
ปนทองพันธุ์
สุยสุทธิ์
จันต๊ะภา
โกศลสุรัตน์
แสงฉาย
พึ่งบุญ
หนูอินทร์
ดวงสุวรรณ
เรืองจันทร์
สมหวัง
บัวงาม
สังข์เศรษฐ
รัชนีย์
เพ็งมี
ปนทองพันธุ์
บุญประเสริฐ
กลำมาตย์
สุขละมณี
จันทร์ทิพย์
บุตรเพชร
ธิบดี
ชนะพาล
จิตต์หมั่น
นิตย์จรัล
บุญศิริ
สุระคำแหง
ชอบกิจ
ช่วยชู
อักษรสวัสดิ์
ขุนทองเพ็ชร์
ทองด้วง
นวลสุวรรณ
หนูทอง
คงแก้ว
นิยมเดชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) วัดจะทิ้งพระ

หมายเหตุ

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) วัดจะทิ้งพระ
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) วัดจะทิ้งพระ
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ(วิจารณ์ศีลคุณ) วัดจะทิ้งพระ
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๕

เด็กชายฤทธิกร
เด็กหญิงลภัสกร
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวริสา
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กหญิงศุภรดา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสาริดา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กชายสุวิศิษฏ์
เด็กหญิงไหมทอง
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กชายกนกพันธ์
เด็กชายกอบบุญ
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายณัฐวีร์
เด็กชายดีบุค
เด็กชายเตชัส
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนิติกร
เด็กชายปรเมศร์
เด็กชายปรเมศร์
เด็กหญิงปุณญธิดา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงรชาดา

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๒๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๑๙

นามสกุล
ศรีจันทร์
อุดรเดช
จันทร์หนู
ชลประดับ
ตุลยนิษก์
แก้วชูเสน
หนูเส้ง
ชุมใหม่
สังข์ทอง
สุวรรณรัตน์
เวชประสิทธิ์

กลับผดุง
สงช่วย
แก้วพะวงค์
มากกำเหนิด
จิตรานนท์
ปตตะพัฒน์
สุวรรณะ
พวงมณี
ชูแก้ว
ธรรมราช
สงฆจิน
ทิชินพงศ์
เอียดมิ่ง
เอียดมิ่ง
ทองหนู
บุญศรี
ซุ้นสุวรรณ
จันทนะ
ชุมแสง
แสงฉาย
ศรีสวัสดิ์
ชาบำเหน็จ
เด็กหญิงวณิชยาพร ทองบรรดิษฐ์
เด็กชายศิรภัส ผลิฟา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

สังกัดวัด

วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๐

เด็กหญิงศิลปศุภา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสิทธิยา
เด็กหญิงสิริภัสสร
เด็กชายอภิวุฒิ
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายพีรณัฐ

ทองกรด
ด่านประเสริฐกุล
พวงแก้ว
อดทน
จงคดี
พูนผล
ปนมณี
เพ็ชรสุวรรณ
บุญศรี
บุญชู
จันชู
แสงกระจาย
คล้ายเพียร
แก้วมณี
มรรคโช
ไชยกาญจน์
อินทรัตน์
กริ้วกราย
แก้วชุมพันธ์
แปะใส้
ทองแก้วเจริญ
ยงยุทธ
สุขธร
ช่วยทอง
จันชู
สุวัฒน์กุล
แก้วศรี
บุญกำเหนิด
อุทัยแจ่ม
สังข์ทอง
มรรคโช
กัมมันโต
นวลนาค
จะมู
เอียดประดิษฐ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๗

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์

เด็กหญิงภวิกา
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๐ เด็กหญิงลลิตา
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๑ เด็กชายณัฐวุฒิ
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๒ เด็กชายตะวันเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๓ เด็กชายพฤกษวัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๔

เด็กหญิงฮุสนี
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายธนัช
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนัยณา
เด็กหญิงปริศนา
เด็กหญิงปญญดา
เด็กชายพศวีร์
เด็กหญิงภิรัญญา
เด็กหญิงมาติกา
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรัชดา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายอรรถกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังกก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพังกก
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประดู่หอม

๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนในเมือง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนในเมือง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนในเมือง

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนในเมือง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนในเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนในเมือง
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนในเมือง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนในเมือง
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนในเมือง

สังกัดวัด

วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ
วัดชะลอน
วัดชะลอน
วัดประดู่หอม
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๕

เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรัชพร
เด็กหญิงภาสินี
เด็กชายอัครวัฒน์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงดาริน

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๐

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๑ เด็กหญิงเบญญารักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๒ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๐

เด็กหญิงวัทน์สิริ
เด็กชายอาชวิน
เด็กชายกมลพันธ์
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายกัณฑิกรณ์
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายเขษมศักดิ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๑

เด็กชายคมสัน

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๒ เด็กหญิงจันทร์นภา
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๓

เด็กชายเจษฎา

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๔ เด็กชายเจษฎาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๘๙

เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชัยฟตา
เด็กชายฐนกร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐณกร
เด็กชายณัฐดนย์
เด็กชายณัฐวัศห์
เด็กหญิงดารารัตณ์
เด็กหญิงธนิฏฐา
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงนริชา
เด็กชายนันทชัย

นามสกุล
สุวรรณโณ
พวงพืช
ยวงใย
ขุนพรรณราย
ขยันหา
แซ่เซียว
นนทะรุลน์
นิยมยาตรา
เลือดไทย
ดอกดวง
ชูช่วย
ภู่ขาว
ช่วยอินทร์
บัลลัง
แก้วกลิ่น
คงดำ
เหมพันธุ์
ดาราวรรณ์
คงสม
โกกิละวาที
จันทร์จุล
หวังนุรักษ์
บัวศรีทอง
สรรสา
เพ็ชรโพคา
เพ็ชรโพคา
พรหมสุทธิ์
ศักดิ์พุทธ
สุภานิตย์
อุปนันท์
เตะย่อ
เพ็ชระ
ณ ลำพูน
คงเขียว
แก้วกลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล)
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล)
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร)
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดคูขุด
วัดศรีไชย
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๐

เด็กชายปฐพี
เด็กชายประวิทย์
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงปยมณย์
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงรัตน์ตะชา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงจัสมิลล์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงนันทวิกา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปภัสสร

จันทรัตน์
สุขยะฤกษ์
ศรีทอง
ทิพย์มาน
ศรีรัตน์
ชูฉิม
ลักษมีนา
แซ่เจียง
บิลลาหลี
ศรีสวาท
สรรสา
สิทธิสม
โสมาบุตร
ชูวิจิตร์
เพ็ชรบุรี
อักษรพิมพ์
คงเมือง
สิงห์สวัสดิ์
หรนรุ่ง
แปนลอย
ศรีสุวรรณวิเชียร
สุกระมณี
แก้วชูเชิด
โชติโย
อินทสุวรรณ
แสงดำ
กิตติวิศิษฏ์
หลงกูนัน
อินทรศิริ
ยอสมเพ็ชร
นวคุณากร
มาลัย
โปติล่ะ
สิงห์ชัย
ระย้า

สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๓๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๕

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๖ เด็กหญิงประกายแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๑

เด็กหญิงปนศิลา
เด็กชายเปมทัต
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรรษา
เด็กชายพสุ

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๓ เด็กหญิงพัชราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๔

เด็กชายพัสกร

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๕ เด็กชายพิพัฒน์พรชัย
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๔

เด็กชายพีรพัทธ์
เด็กหญิงฟานนี่
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงมนภัทร
เด็กชายร็อฟฟาอฺ
เด็กหญิงรัฐฑิชา
เด็กหญิงรินรดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายเลิศวุฒิ
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรภา
เด็กชายวรศักดิ์
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัชรินทร์

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๔

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๕ เด็กชายวัฒธนวัฒน์

นามสกุล

องค์กร / สถานศึกษา

สุวรรณเลื่อน
ฉิ้มล่องดำ
เกตุศรัทธา
ศิริลักษณ์
อวะภาค
คงสม
เกิดมณีโชติ
เจริญ
ศิริภาฤทธิ์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

ภักดีชน
เกษตรสมบูรณ์
สุวรรณชาตรี
สุระคำแหง
พิทักษ์สมบัติ
โชติโย
ราชา
แสงงาม
บูรณะ
จันทร์หอม
จันทร์โท
ถาวรกิจ
สุวรรณมณี
อาลี
บูรณศีลสุนทร
พูนเพิ่ม
รัตนา
มุสะกะ
ภูมี
ศรีนวลดี
บุญลอย
รอบแคว้น
มีชำนาญ
ทองวโรทัย
ยืนยงสวัสดิ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

เด็กชายวิทยา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๗ เด็กหญิงศศิธร
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๘ เด็กชายศิรสิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๙ เด็กชายศุภกร
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๐ เด็กชายศุภณัฐ
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๑ เด็กหญิงสุกฤตา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๒ เด็กหญิงสุจิตรา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๓ เด็กชายสุระนนท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๔ เด็กชายอรรถพล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๕ เด็กหญิงกฤษฎี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๖ เด็กหญิงเขมจิรา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๗ เด็กหญิงซิลมีย์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๔๙ เด็กหญิงธิตินันท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๐ เด็กหญิงมณีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๑ เด็กหญิงศิญานันท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๒ เด็กหญิงสุนิสา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๓ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๔ เด็กชายมงคล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๕ เด็กหญิงธนัญญา
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๖ เด็กชายกษิด์เดช
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๗ เด็กชายอาชวิน
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๘ เด็กชายมนุเชษฐ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๕๙ เด็กชายกิตติ์กวิน จันทะมี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๓๖

เกิด

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวรพร สดมภ์ชัยกุล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๑ เด็กหญิงศจีรัศมิ์ พิชญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๒ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ สุกใส
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๓ เด็กชายคุณธรรม จิระภาค
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๔ เด็กหญิงลูน่า
ชัชวาลกันทร
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๕ เด็กหญิงสุภาพร เทพภูบาล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๖ เด็กชายภาคิน
กตาธิการกุล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๗ เด็กชายวิทวัส
ยิ้นห้อง
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๘ เด็กหญิงปานไพลิน นวลแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๙ เด็กหญิงธันย์วรัชญ์ ดิษะยานนท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๐ เด็กหญิงลัลน์ลลิต บุญลอย
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๑ เด็กชายกตัญู สมบูรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๒ เด็กหญิงหทัยชนก โสบุญ
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๓ เด็กหญิงอชิรญา กางไธสง
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๔ เด็กหญิงรสริน
แสงประดับ
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๕ เด็กชายกานต์
พรหมชัยศรี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๖ เด็กชายณดล
ทองวโรทัย
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๗ เด็กหญิงปณชญา ชัยมนตรี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๘ เด็กหญิงชลฐิชา วรรณไพโรจน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๗๙ เด็กหญิงเพลินวาด คงจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๐ เด็กหญิงวรัชยา พงศ์พิราม
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๑ เด็กชายสุรนาท ผี่งผาย
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๒ เด็กชายอภิวิชญ์ คงเสน
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๓ เด็กชายณธรรศ ขยันจริง
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๔ เด็กชายพัฒนภัทร โชโต
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๕ เด็กหญิงพิชามญชุ์ คงเขียว
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๖ เด็กชายภัทรกร สุขสุด
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๗ เด็กชายพชรพล สุวรรณรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๘ เด็กชายประภัควัชร โสโส
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๘๙ เด็กหญิงญาณิศา กาญจนอักษร
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๐ เด็กหญิงนัฐธิชา เรืองศรี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๑ เด็กหญิงสิรภัทร แสงคง
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๒ เด็กชายเมธาสิทธิ์ มีแสงนิล
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๓ เด็กชายอานุภาพ เพ็งเจ้ย
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๔ เด็กหญิงจารุวรรณ มูลลี
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๖๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดคลองเปล
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๕ เด็กหญิงมนัสวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๔๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๑

เด็กชายวีรวิทย์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงไอรยา
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายปฏิพันธ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๒ เด็กชายพงศ์วรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๒๙

เด็กชายพชรพล
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงพัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรจาริน
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายอนุกูล
เด็กชายอัยการ
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายชนะศักดิ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายบูรพล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภควัต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวงศธร
เด็กชายอันดา
เด็กชายอิทธิฤทธิ์
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กหญิงฐิติชญาณ์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กหญิงปุญญิศา

นามสกุล
สีสองสี
ไกรแสง
ผลึกแก้ว
พวงเพชร
แนะนวล
อิสสะโร
หนูเสน
หมื่นภู่
อินทะสะระ
พุทธวรรณ์
จันทร์แปน
ขวัญซ้าย
หวั่นเซ่ง
ปกษา
ทองไทย
ชั่งทอง
โสมณวัตร์
อุไรรัตน์
สุขคง
หนูจันทร์
บูรธิการ
จันทร์ทอง
พลเจริญ
เอียดทอง
เดชาภิบาล
หมัดระหีม
ทองสง
สุวรรณธนะ
คำจีน
จันทนะ
หลานเศษฐา
เกตุแก้ว
ตรีเพ็ชร์
นิลพันธ์
นวลสระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงอรุณฉัตร
เด็กหญิงเบญญา
เด็กชายชินกฤตธร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายภายุ
เด็กชายวีระกร
เด็กชายอุทิตย์
เด็กชายฮ่วย
เด็กหญิงกนกรดา

ขุนทอง
อ่อนด้วง
โลกาญจนานุกูล
ลิ่มชัยเจริญ
ครองลาภเจริญ
เอกพันธ์
แขวงเร็ม
หนูคง
วิชชุรังษี
แท่นสุวรรณ์
ฮ่วย
เจริญผล
คำศรี
คำจีน
อุไรรัตน์
เย็นระรื่น
รอดนวล
สุวรรณโณ
หมื่นภู่
ขุนอำพัย
โพธิกุล
มะทอง
เพชรโร
มัสสะ
ทิพรักษ์
หนูทอง
แก้วแปง
พลสุด
เจสุรินทร์
สุวรรณวงศ์
เจริญจิตร
ดีแก้ว
เกื้อเกต
ถาวงศ์กลาง
ช่วยสม

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๑

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๒ เด็กหญิงกฤตติยากร
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฏฐนรี
เด็กหญิงติญารัตน์
เด็กหญิงทัษชณีย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนงนภัส

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๐ เด็กหญิงเบญจวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยธาริน
เด็กหญิงมัญชุสา
เด็กหญิงรุ่งกานต์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายเขษมศักดิ์
เด็กชายนาวี
เด็กชายพงษ์เทพ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงปวรวรรณ
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงวิสสุตา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายธฤต
เด็กชายวิวิธวินท์
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอนุภัทร
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงซารีน่า
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงธมนวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๖

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๗ เด็กหญิงศิริภัสสรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๓

เด็กหญิงอาริสรา
เด็กชายธนภวิศ
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงกชนันท์
เด็กหญิงฉันท์สินี
เด็กหญิงนภษรณ์
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กหญิงศิศิรา
เด็กชายคุณธรรม
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพรพิสุทธิ์
เด็กชายพลากร
เด็กชายพีรรัขต์
เด็กชายอภิสิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๕๙๙

เด็กหญิงทิพย์ธารา
เด็กหญิงเบญญา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงศิราณี

นามสกุล
ประสุธรรม
ทิพย์มุณี
โคราช
วงศ์พระจันทร์
แสงทอง
จันทร์สวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์
หว่างเปย
เกื้อกูล
มณีสุวรรณ
สังฆมิตกล
ส่งเสริม
ระยาเพ็ชร
คูหามุข
เม่งช่วย
เรืองน้อย
สายวงษ์
คงจันทร์
พาภักดี
เก็งมะลาพี
แซ่ล่ิม
ทนทาน
สุขเกษม
หมานมานะ
ไชยมุณี
บางสร้อย
พรหมจิดา
ทะสะระ
จันทร์สวัสดิ์
สมทรง
หีมหล๊ะ
สัมพันธ์ตระกูล
เรืองภักดี
อ่อนดำ
สมพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงศิริรัตน์ วัลทอง
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๑ เด็กชายกรุณา
กระมีมูล
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธมิตร
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๓ เด็กชายคมกริช ทิพย์พืช
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๔ เด็กชายเควิน เจีย ซิง เต้
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๕ เด็กชายจิรภัทร สุวรรณมณี
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๖ เด็กชายจิรายุ
คงชนะพาล
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๗ เด็กชายชนาธิป มารยา
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๘ เด็กชายชลสิทธิ์ ทำเผือก
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๙ เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์เมือง
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๐ เด็กชายชาลีฟคาน สิกะคาร
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๑ เด็กชายชินวุฒิ
เส็นหละ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๒ เด็กชายชุติพนธ์ จองทอง
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๓ เด็กหญิงชุติมา
อำมอนพช
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๔ เด็กชายซาการียา พร้อมมูล
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๕ เด็กชายฐิติพงศ์ นาคแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๖ เด็กชายณัชธพงศ์ แก้วพิทักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๗ เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วคำ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๘ เด็กหญิงณัฐณิชา กาญจนโชติ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๑๙ เด็กชายณัฐนนท์ ณ พัทลุง
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๐ เด็กชายณัฐนนท์ เรืองฤทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๑ เด็กชายณัฐวัตร รอดแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๒ เด็กชายณัฐวุฒิ
นาคพันธุ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๓ เด็กหญิงดลรดา อ๋องเซ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๔ เด็กหญิงทิพยรัต ทองศรี
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๕ เด็กชายธนกฤต เจริญรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๖ เด็กชายธนกฤติ กำเนิดผล
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๗ เด็กชายธนัชช์
ธรรมใจ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๘ เด็กหญิงธันย์ชนก สิทธิยากร
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๒๙ เด็กชายธันวา
คงเจริญ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๐ เด็กชายธิติเมศ
ประสิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๑ เด็กชายธีรเดช
ชาญเดช
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๒ เด็กชายธีรเมธ
หมุดตะเหล็บ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๓ เด็กชายนัญวา
สุกเส็ม
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๔ เด็กหญิงประภัสสร อุตรกิจ
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๐๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๕

เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายปญญพัฒน์
เด็กชายพงศ์เทพ
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงแพรพัชชา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภูปกรณ์
เด็กหญิงเมย์ทิตา
เด็กชายรัฐกรณ์
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศิรายุ
เด็กชายเสฏฐวิญ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอภิสิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๔

เด็กชายอรรฆพร
เด็กชายอัฎนิว
เด็กหญิงอาบียะห์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกรกช
เด็กหญิงกรวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๕ เด็กหญิงกัญญ์นพัชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๖ เด็กหญิงกัญญาภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๗ เด็กหญิงกาญจน์นัฏฐา
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๖๙

เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายคมสันต์
เด็กชายจอมภพ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายจุรินทร์
เด็กหญิง้เจนจิรา
เด็กหญิงเจษฏ์สิตา
เด็กหญิงฉัตรธิดา
เด็กหญิงชญานนท์
เด็กหญิงชญาภัสร์
เด็กชายชนพล

นามสกุล

ฤทธิ์โต
สุขโณ
เที่ยงตรง
อุนทริจันทร์
ศรีวิเชียร
เข็มทอง
อามาตร
มหาหมัด
เหตุหาก
ศรีวะโร
สุขศรีนวล
ด้วงแก้ว
ราชชำรอง
แก้วมาก
เมืองฤกษ์
หวันยานา
อาบ๊ะ
อภัยพงศ์
นิลครุฑ
แก้วห่อทอง
พงศ์ประยูร
ศุภเสวต
คงกะพันธ์
กันทะวัฒ
จะโรจน์หวัง
เด่นพุทธ
เกตุชู
นกน้อย
บินอาสัน
คงนุ่น
เกียรติศิริปญญา
เมธารินทร์
รัตนอุดม
แก้วชูศรี
แซ่ว่อง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
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นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๐

เด็กชายชนันธร
เด็กชายชารีฟ
เด็กหญิงณัฎฐนันท์
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนพรุจ
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนิชาภัทร
เด็กหญิงนิสรีน
เด็กหญิงนุรอาซีกีน
เด็กหญิงบัณฑิตา

เทพรินทร์
เหมมันต์
ทองสุวรรณ์
พรหมจรรย์
หมัดสี
คงพัฒน์
ไชยวรรณ
ยั่งยับ
ทองเรือง
กำเนิดผล
ชิตจันทร์
ศรีวิเชียร
เพียรรัตน์
ศรีคงคา
เทพฉิม
หนูแก้ว
สุวรรณทอง
เพชรนก
จิตร์ภักดีพงษ์
โส๊ะหวัง
สาและสา
หวันหีม
กูลเกื้อ
ชูแก้ว
บุญถวัลยวัฒน์
แสงมะณี
ธรรมภิบาลอุดม
วิริยะสมบัติ
ธีระเสถียรนันท์
จิตรพันท์
บูละ
คชสวัสดิ์
ชูแสง
ศรียะพงศ์
สุวรรณมณี

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๑

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๒ เด็กชายบุญญานนท์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๓

เด็กชายปกรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์

เด็กชายปวณกร
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๖ เด็กหญิงปานรพี
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๗ เด็กหญิงพิมลรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๕

สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๘ เด็กชายเพ็ชรปกรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๖๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๔

เด็กชายภัสพีระ
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงรักษิณา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายรุ่งเกียรติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๕ เด็กหญิงรุ้งตะวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๓๙

เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวรกร
เด็กหญิงวริสรา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กหญิงวีริสา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายศวัสกร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กชายศุภเชฎฐ์
เด็กหญิงศุภญา
เด็กชายสฎา
เด็กชายสถาพร
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายสุหัชโชค
เด็กชายหฤษฎ
เด็กชายอนาคิล
เด็กชายอนุพงค์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอัลวาริซ
เด็กหญิงอาริยา
เด็กชายอีลียาส
เด็กหญิงฮัสวานี
เด็กชายกุลพัทธ์
เด็กชายโคล่า
เด็กชายณัตพงศ์
เด็กชายดนุเดช

นามสกุล
จันทร์รอด
พุ่มพิจิตร
สุวรรณพัฒน์
อินทสระ
พิศาลสินธุ์
เพ็ชรสังข์
เหมมันต์
เพชรบูรณ์
สุวรรณวงค์
หนูแก้ว
เทพหล้า
สุวรรณชาตรี
ทองทวี
ขาวผ่อง
โชติการ
อิ้วเส้ง
คณะรัตน์
คงเรือง
เหล๊าะโต๊ะหมัน
คำหม่อง
ผ่องมหึง
หละตำ
อุไรรตน์
ซัดเด
เส็นธนู
ชูแก้ว
มณีพรหม
เหมมันต์
ด้วงหวัง
แหละตี
หวังดี
เพชรเลิศ
ซิรามัท
เส้งเงิน
ธรรมสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนาเดีย
เด็กชายปรินทร์
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กชายภูสิน
เด็กชายรุสลาน
เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กชายสมภพ
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอานัส
เด็กชายอาหมีด
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กชายคมสันต์
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายณคุณ
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายณัฏฐพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธันวา

วรพงษ์
โค้วกุลเศรษฐ์
หีมหมัน
พุทธา
สุริยะ
ชูสุวรรณ
ศรีอาหมัด
ทอสาย
ชัยสิงห์กานานนท์
ธรรมรัตน์
ชุมประมาณ
เส็นหละ
วงศ์นิกร
กลักย้อม
หนูอินทร์
แดงนวล
จงจิต
สุวรรณแก้ว
จันทร์พล
ปญญาไหว
นิลกำแหง
สร้อยนาค
ประทุมเทศ
สิงห์ชัย
โสะเบ็ญอาหลี
ปราบปรี
กัณฑ์แก้ว
ชุมแก้ว
แสงศรี
เงินนุช
ผาทา
ฉั่นพิทักษ์กูล
ชูทอง
สุขจันทร์
ลี้ตระกูลเฮง

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๐

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๑ เด็กชายมูฮัมหมัดซานูซี
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๒ เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีฟ
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๔

เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายรอมฎอน
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายกรภัทร์
เด็กชายกฤติน
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกูนัทชา
เด็กหญิงเกศมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๕

เด็กชายคีรชัย
เด็กหญิงจิรพัทร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กชายชนาภัทร
เด็กชายชโยดม
เด็กหญิงชุติมันต์
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงตานดาเว
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงธันยา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนาบีล
เด็กหญิงนิสรีน
เด็กหญิงนูรีซาน
เด็กชายปฐมฤกษ์
เด็กชายปรเมศวร์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพชร

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๖

สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๗ เด็กหญิงพลอยประพัชร
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๗๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๐๙

เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงฟาเดีย
เด็กชายฟาฮัจ
เด็กชายภวินท์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรัชดาวัลย์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายเลิศศักดิ์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศกุนิชญ์
เด็กหญิงศรัณย์มณี

นามสกุล
จันทะคาร
สุวรรณชาตรี
มีไหล
พรหมจันทร์
ชูเชิดรัตน์
อนุจร
วงศ์ดารารัตน์
ชูสุวรรณ
.
จันทร์แย้ม
แย่งคุณเชาว์
ต้องกิ้ม
สุขใส
เพ็ชรแก้ว
ภาคภูมิเจริญ
ราชแดะหวา
หีมหม๊ะ
แหละตี
สมพงค์
เนียมเนี่ยว
ทองนวลจันทร์
มณีโชติ
หยอมแหยม
ติมทอง
เพชรบุรี
บะอู
กิ้มเส้ง
ขุนนุ้ย
โชติช่วง
หอมหวน
บุญชู
แดงหย้า
เก็บบิลหมาด
พุฒดำ
แซ่ล้ี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กชายอาชาวิน
เด็กชายอาซิล
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอารอฟก
เด็กชายเตคุณ
เด็กชายทรงธรรม
เด็กชายนิโคซัน
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายพชร
เด็กชายพิทักษ์
เด็กชายภูเบศ
เด็กชายศลายุทธ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอธิชาต
เด็กชายเอกพล
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณิภาพร
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงโบธิกา
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวนิษา
เด็กหญิงศิรดา
เด็กหญิงศิวนาถ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกิตติชัย

บุตรหง้า
รองสวัสดิ์
นนทแก้ว
คงประดิษฐ์
หนูสงค์
สาโรวาท
สมัครหานาย
เส็นหละ
ศิริฟก
มิ่งคณิตกุล
แดงนวล
โย
สุวรรณรัตนโยธิน
เตชะวันโตบวร
พัดมงคล
แซ่ล้ิม
ตั้นลี่
เทพาราษฏร์
ปยะภาณีกูล
สามัครกุล
ทองกอปาน
ดำชะไว
พรหมจันทร์
สายปนเหน่ง
คงจันทร์
สุวรรณรัตน์
พลพงษา
บุญวรรโณ
วงศ์จุ้ย
การิศ
พาหุลรัตน์
บุญมี
พฤกษ์อุดม
หนูสง
ดิฎฐโชติ

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหาดใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๔๙

ชื่อ
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนพล
เด็กชายผาภูมิ
เด็กชายพงศธร

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๐ เด็กชายมูฮำหมัดอามีน
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๗๙

เด็กชายวทัญู
เด็กชายอนพัทย์
เด็กหญิงฐิตินาถ
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงวรรวิษา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสมหญิง
เด็กหญิงหรรษธร
เด็กชายกีรติ
เด็กชายไชยพันธ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายทีฆายุ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปรินทร
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กหญิงอรอนงณ์
เด็กหญิงอรอรุณ
เด็กชายขวัญ
เด็กชายชยานันท์

นามสกุล
วิทยานันทนกุล
บุณยกรศิริ
ละจันดา
แจ่มสุริยา
อินสะโร
สามะ
ธรรมรัตน์
สุวรรณวงศ์
บุญดี
ตรัยภูมิ
เกียรติวิไล
แก้วมณี
นาเค
อินเจริญ
คงสุข
จันทราช
ติรไตรภูษิต
สุวรรณโชติ
ลิ้มสวัสดิ์
มณีรักษ์
พิณสุวรรณ
ดวงมณี
คอร์
แซ่ใช้
ไฝขาว
อาสาชนา
คงประเทศ
รณฤทธิ์
ทิมินกุล
ลักษุโนสุรางค์
ลักษุโนสุรางค์
เหนือคลอง
พิมพ์รัตน์
นกเส้ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๐

เด็กชายดรุณวิชญ์
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กชายวีรเดช
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กชายศุรวุฒิ
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงปุณธณิกา
เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายชยากร
เด็กชายปภังกร
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายวทัญู

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๘๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๐

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๑ เด็กหญิงกัญญธรรม
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๔

เด็กหญิงชิโนรส
เด็กหญิงณฐมน
เด็กหญิงณัฐนัทฎา
เด็กหญิงดวงรักษ์
เด็กหญิงธัญสิริ
เด็กหญิงภัครชุดา
เด็กหญิงเย็นฤดี
เด็กหญิงรรัญรอณ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายตฤณ
เด็กชายประภาวิณ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงตรีชนาฏ

นามสกุล

เชื้อเดช
ช่างเหล็ก
รัตน์พันธ์
โชติรัตน์
มณีโชติ
สุทธิคณะ
เจ๊ะสนิ
ประสมศรี
โชติรัตน์
แซ่ก้าว
ทั่วยาบัตร
หีมหรับ
พรถิระมนตรี
สุวรรณรัตน์
พุทธจักจันทร์
คงโหรน
เปาะทอง
สามธิ
ไชยด้วง
ชูขาว
สงโสม
สายธรรมชัย
อรัญดร
ดุษฏีธรรมโม
พัฒน์บุญเรือง
อรัญดร
สว่างเดช
สีสอาด
หนูขวัญ
ทองวงศ์
ศรีสุวรรณ์
สุวรรณมณี
เกียรติกมลชัย
ดีล้วน
เรืองแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๕

เด็กหญิงบุญยอร
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายกวิน
เด็กชายธณวัธ
เด็กชายนรุตม์ศักย์
เด็กชายภูริศ
เด็กชายมาวิน
เด็กชายวรากร
เด็กชายอมรินทร์

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๓

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๔ เด็กหญิงกนกกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๕

เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวรรษพร
เด็กหญิงวิลาวดี
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายชวิศ
เด็กชายชาคิด
เด็กชายภรัญยู
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายวรากร
เด็กชายสิงหา

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๖ เด็กหญิงจิตตราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๔๙

เด็กหญิงฟาเดียญา
เด็กหญิงสิรามล
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงอริญชย์
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายชัยวัตน์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธิติกร
เด็กชายนาวินต้า
เด็กชายพิทักษ์พงค์
เด็กหญิงขนิษฐา

นามสกุล

มีสิทธิ์
สังข์ทอง
ชัยแก้ว
อินหอม
อุตมมุณี
สมบัติบุญ
กมลสิทธิสถิต
เส้งเซ่ง
เมอแลกู่
เพ็ชรนวล
ชัยศรีนะ
ใช้ธูปทอง
พรมสาขา
เล่งตู
ชูอำนาจ
โชติสิริวรกุล
ไกยะวินิจ
แสนทวีสุข
ปดดำ
หนูประทุม
สุวรรณะ
นาคะสัน
รัตนภักดี
บิลหยา
คงทอง
ก่อกอง
โบพรม
หมื่นจง
พรหมชู
บุญปน
สุกใส
ลัภบุญ
เมืองฉิม
เมธา
หนูสงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์
เด็กหญิงพิชญาฎา
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิโคลัส
เด็กชายอาณัฐ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวุฒิไกร
เด็กหญิงนัฐทริกา
เด็กชายธงชัย
เด็กชายสุทธิวัฒน์
เด็กชายอัศฎากรณ์
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงฉัตรยา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤติกร
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายครรชิต
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงจันทรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๕

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๖ เด็กหญิงจิรกาญจน์

เด็กชายฉัตริน
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๘ เด็กหญิงชญาดา
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๙ เด็กชายโชคติกุน
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๐ เด็กหญิงโชติมา
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๗๗

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๑ เด็กหญิงฐาณิชกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๒ เด็กชายฐาปนพัฒน์

เด็กชายณัฐดนัย
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๔ เด็กหญิงณัฐธยาน์
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๓

นามสกุล
มีนาคะ
โภคผดุงวงษ์
ทองคำ
อภิวันทนากร
สายเสน
เกิดแก้ว
ธัญญานนท์
ไชยศรีมาลย์
โย
พรมสาขา
รัตนาลัย
วรรณคง
ทองรักษ์
พาลเสือ
สมพงษ์
พรหมเทพ
เจริญกุล
พูลภิรมณ์
นำเพชร
อับดุลเล๊าะ
ทองนะ
พวงทอง
ยศปญญา
เดชมงคล
เจริญฤทธิ์
คชไกร
สุวรรณอินทร์
เรืองรุก
ชาลิผล
แซตุกุ
ตรีเพชร
บุญจริง
ขำเพชร
แก้วมณี
สังข์ปด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดคลองเรียน
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงณิชานัน
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงถิรวรรณ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กชายธีรวัต
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนวิยา
เด็กหญิงนาตาชา
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปรเมษฐ์
เด็กชายปริญญา

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๑๙๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๑

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๑๙

เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิริสา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายเมธนี
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กชายวรพล
เด็กหญิงศิลปศุภา
เด็กชายศุจิมนัส
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายเศรษฐวุฒิ
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กชายสิรธัญ

นามสกุล
ตรงชาติ
เพชรจำรัส
พงสุด
วศะพงศ์
ศิริบูรณ์
มากศรี
อุ่นประสงค์
เหมทานนท์
ไชยบุญ
เฉิดฉิ้ม
สังดุก
แวมะนอร์
โภชนกิจ
พลอยสว่าง
กลิ่นคำหอม
เมืองจันทร์บุรี
สุขเอียด
จิตติ
วิไลรัตน์
จันทร์รักษ์
บุญนิ่ม
ทองรัดแก้ว
เพชรสีมาก
ตะนะภักดี
กลิ่นคำหอม
หัสโส๊ะ
ขาวผ่อง
คงแก้ว
แก้วบินสมุทร
ศรีทองปลอด
สัคคุณี
ปนแก้ว
นิ่มปล้อง
หีมคง
ประดิษฐสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๐

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์
เด็กหญิงสุฑารัตน์
เด็กชายสุทธิเกียรติ
เด็กหญิงสุธาสินี
เด็กชายสุนันท์
เด็กชายสุรดิษ
เด็กหญิงหงษ์วลี
เด็กหญิงหวานใจ
เด็กหญิงเหวินฮุ่ย
เด็กชายอธิคม
เด็กชายอภชัย
เด็กชายอภิสิทธิ์

นกดำ
โชติพันธุ
ทองแท้
สุขแสวง
คีรินทร์
ศรีมาก
เจริญประสิทธิ์พร
นิ่มเกต
พุทธชาติ
ลี
ภาระกิจ
นวลสระ
จู้เท่า
แก้วสม
อภิพงศ์วัฒนกุล
นิยมลาภ
หนูนัง
ฉัตร์คำ
ปนวิเศษ
พลับลับโพธิ์
เรืองประดิษฐ์
ฉัตรมณี
เพ็ชรอินทอง
แซ่เลี้ยว
สุไมรยา
บัวทอง
ตั้งสังข์
ตองสวัสดิ์
จูดจันทร์
จงวิไลเกษม
กานต์ประชา
แก้วนิล
คชรัตน์
จูสุก
ชูทอง

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๔

เด็กหญิงอรสินี
เด็กชายอริย์ธัช
เด็กหญิงอริษรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัครเดช
เด็กชายอาจกล้า
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายกันตพิชญ์
เด็กชายจันทร์ดี
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนบดี
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปญชาน์
เด็กหญิงปุณยนุช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๕

เด็กชายพงศธร
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอาภากร
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกมลพร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกัณฑ์เอนก
เด็กชายเกียรติรัตน์
เด็กชายคุณาสิน
เด็กชายจารุพงษ์
เด็กหญิงญาณินดา
เด็กชายฐิติวัสส์
เด็กชายณชัย
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงทัศพร
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธัชธรรม
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงบุญญิสา
เด็กหญิงปวีณ์พร
เด็กชายปานภูร์
เด็กหญิงภัทรษอร
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงวรพิชชา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายขจรยศ
เด็กชายคุณภัทร
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงจิรณัฐ
เด็กหญิงชญานุช

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๘๙

นามสกุล
กาญจนะ
แดงน้อย
สินธุรัตน์
ชุมทอง
บุตรกลัด
ชูแก้ว
ผดุงภักดีวงศ์
แซ่เกาะ
อ่อนจุติ
ทิพย์แก้ว
รักนุ้ย
กิจอนันต์ถาวร
รัตนะ
ขวัญพรหม
แก้วบุญทอง
โกยทรัพย์
ทองงาม
โชคผ่อง
สุวรรณบูรณ์
เปรมใจ
เกื้อสกุล
ชินโสภณทรัพย์
แก้วลาย
เลิศพิรุณ
กลิ่นนาวี
จีนปาน
ลัภกิตโร
ศรีลาพัฒน์
ปนทอง
นกแก้ว
นวลนุ่น
อรุณ
บุญวรรณโณ
มณีโชติ
ฤทธิ์ช่วย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๐

เด็กหญิงชญานุตม์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงชุติมน
เด็กชายฐปนนนท์

เพชรกาญจน์
ถนอมสุข
เพ็ชรอาวุธ
จันทร์คล้าย
คงเผือก
ณสีหาโต
อุตสาหะมานะกุล
มงคล
พลเดช
แก้วทอง
ช่วยชูใจ
ผลาวนิตย์
ไชยพุทธ
โสโน
อินทรัศมี
จันทร์เรืองฤทธิ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

จันทร์สุข
หมื่นหนู
ปรีชาวีรกุล
สาวิโรจน์
ชุมละออ
เพ็ชรขาว
ภูนุชอภัย
ดำโอ
เทพไชย
บัวบาน
นารีหวานดี
อักโขมี
บุญปก
นพถาวร
แก้วดำ
หนูประเสริฐ
จินตุลา
จิตตพงศ์
ลีเฮ็ม

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๔

สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๕ เด็กหญิงณภัทรณิชา
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๐๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๖

เด็กหญิงณัชพร
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงเทียนหอม
เด็กชายธนภูวนัย
เด็กหญิงธนาวดี
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายธัญรวิชญ์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนพวิชญ์
เด็กชายนันทพัทธ์
เด็กชายเบญจรงค์
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงปุญรวิภา
เด็กหญิงพนัชกร
เด็กหญิงพัชรนันท์
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญา

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๗ เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๒

เด็กหญิงพีชญาดา
เด็กชายพีรัช
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภณฐ
เด็กหญิงภภัสสร

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๓ เด็กหญิงภวิษฐ์ภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๔

เด็กหญิงภิรพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๕

เด็กชายภูปกรณ์
เด็กหญิงมุกข์สินี
เด็กหญิงรยานลิน
เด็กหญิงรวิประภา
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรัตน์ชนก
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสรัลชนา
เด็กชายสุรชา
เด็กชายอัสลาน

ชวดชุม
ธนาวิบูลย์ฉัตร
ชุติจิรนาท
เทพขุน
วชิรวัฒนากาญจน์
มากศรี
แสงสว่าง
เดชแดง
แซ่แต่
สุวรรณชาตรี
หากมุสา
มีแสง
แก้วเรือง
อนันตะ
บิลอะหลี
ทองทิพย์
พุดวิเศษ
อินทรพลัด
จุรุพันธ์
อนุสาร
หอมปุน
สงฆ์รักษ์
ปูติล่า
นาคสิน
ชูลี
ทองหนู
อนันตวรพจน์
บุสโร
คงนุ้ย
มูเก็ม
สุวรรณชาตรี
ช่อดอก
ฉายารจิตพงศ์
กะปุก
แสงสว่าง

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๖ เด็กชายอาภาเกียรติ
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๔

เด็กหญิงอุษาศจีร์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายบุคิต
เด็กชายวีรพล
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายวราธันย์
เด็กชายรวินท์วัฒน์
เด็กชายอิทธิกร

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๕ เด็กชายอับดุลฮาฟซ

เด็กชายกิตติคมน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๗ เด็กหญิงสุพัชชา
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๘ เด็กหญิงกษณิช
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๙ เด็กหญิงพิชญ์สินี
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๔๖

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๐ เด็กหญิงกัญญาภัชร
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๕

เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงปนปนัทธ์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงมุกฟร์
เด็กหญิงกันติชา

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๖ เด็กหญิงประภัทรสรา

เด็กหญิงนภาพร
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๘ เด็กหญิงพัชรพร
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๕๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดศรีสว่างวงศ์
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๐

เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงรัติการณ์
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงชนิภา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงสุพิตตา
เด็กหญิงชามี
เด็กหญิงนัสรีซา

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๐

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๑ เด็กหญิงพิชชญาภักดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๘

เด็กหญิงณัฏฐนันท์
เด็กหญิงภุมรา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธีร์ธาดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กชายภานุภัทร
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสมิตานัน
เด็กหญิงฟากฟา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงอริสา

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๘๙ เด็กหญิงวรัชยาภรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๔

เด็กหญิงชรัลญา
เด็กหญิงวริษฐา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงศิริรัตน์

นามสกุล
ศรีบุญแก้ว
ศรีบุญแก้ว
ทองแก้วกูล
นิลเพชร
มีบัณฑิต
ศรีบุญ
พุ่มพวง
อินทองมาก
บุญทิพย์
หมัดอาดัม
กาแบ
เหล่าจีนวงศ์
หิรัญโรจน์
สุวิทา
นวลรักษ์
เรืองโรจน์
ขวัญสุด
สุขแก้ว
นวลจันทร์
ละเต๊ะ
จองเดิน
ศรีสมบัติ
ทองตรี
ธรรมวงศ์
บุญสนอง
สุวะโพธิ์
อารมฤทธิ์
หนูชู
จันทรัตน์
สุวรรณเรือน
ผลทวี
นำดอกไม้
แก้วจันทร์
จันทวีรัตน์
การิกาญจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๘

เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงอรภา
เด็กหญิงวันใส
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงพิมนภา
เด็กหญิงปรรณกร
เด็กหญิงภัทรนิธ์ิ
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงสุพิชฌาย์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงกานต์กมล
เด็กหญิงชลิสา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงปารมี
เด็กหญิงมนัสนันม์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายปริทร
เด็กหญิงรุ่งวิภา
เด็กชายธีรเชษฐ์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายตะวัน
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายจิติพัฒน์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายคณิสร
เด็กชายซอร๊อฟ
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๙

เด็กชายธนพล

อินทมะโน
ขุนสวัสดิ์
รัตนวรรธนะ
เฉียบแหลม
เรืองทอง
รองราม
เขียวเจริญ
มุณีศรี
ชูเจริญ
รองสวัสด์
บุญผิวเหลือง
บุญทิพย์
แซ่ล่ิม
สนธิวงศ์
หมัดเหย็บ
รัตนมณี
หนิมุสา
หมัดสี
ลีบูรจินต์
ร่มเย็น
อาวรณ์เจริญ
อ่อนรัศมี
รองสวัสดิ์
ศรีชัยชนะ
ทันประจำสินธุ์
จิตสุทธิประเสริฐ
มะสะอะ
อนุสาร
ไกรดิษฐ์
สุวรรณคำภู
เขียวสะ
สหกโร
หมานระโต๊ะ
ปนแก้ว
เครือพันธ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๑๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๒๗

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๐

เด็กชายชยากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายพิภพ
เด็กชายนวพล
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายพศวัตร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายเปรมชัย
เด็กชายธัญธนากร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณกัญญา
เด็กหญิงณัฐยา
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงรุ่งทรัพย์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงอาซิล
เด็กหญิงณภัสนันท์
เด็กหญิงไรมาลย์

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๐

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๑ เด็กหญิงศศิวิมลรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๘

เด็กหญิงธีรดา
เด็กหญิงกุลปรียา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายกัณฑ์อเนก
เด็กชายศิณัญญา
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายอิมราน

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๕๙ เด็กชายเศรษฐพิชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๔

เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายอาลีอัสกัร
เด็กชายจักรพันธ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หนูเหมือน
มินตราภรณ์
ธงทอง
เลียงคล้าย
สุขยะฤกษ์
สุวรรณชนะ
โสรัชชะ
หมื่นอักษร
กิตติวิสุทธิ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

แก้วศรี
โกมลพิศ
นินวาโย
ไชยพงษ์
สังธรรมรอด
สมปอง
แซ่จอง
สวนบำรุง
แก้วไพบูลย์
เบ็ญยู่โสะ
นุ่นด้วง
ธนายุขันติพงศ์
พุฒจันทร์
กิมาคม
เพ็ชรากาล
ด้วงศิริ
วิจิตราวชการ
วิริยานุภาพพงศ์
ศรีสุวรรณ
ปาทาน
แก้วจันทร์
สุทธิศักดา
สิงห์พล
ก้งเส้งหวั่น
สนิ
เพชรสุก

๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๕ เด็กชายนฤบดินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๓

เด็กชายศักกภณ
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงสโรชา

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๒๙๙

เด็กหญิงณชญาดา
เด็กหญิงไอริณ
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพิชชาอร
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงสุทิศา
เด็กหญิงธนัชสรณ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงสรรค์พร
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กหญิงพิมกมล
เด็กหญิงณลินฐิชา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงโสภิตา
เด็กหญิงธัญญาดา
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอดิรุจ
เด็กชายธนานพ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายศุทธวีร์
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายวรชิต
เด็กชายเกรียงไกร

นามสกุล
มูเก็ม
ขุนชาตรี
คำแหง
สงฆ์รักษ์
แซ่ซุง
หมาดเอียด
พ่วงพี
หนูโม
ยังแปน
ชุมนิรัตน์
สังทนต์
วิทยา
สิงหนงค์
เหล่าจินวงศ์
สุวรรณรัศมี
เพ็ชรสุวรรณ์
ทั่วยะบัตร
หนองภักดี
แย้มยิน
พิลาสุทธิ์
ณ วาโย
คงสิงห์
รัตนมุณี
ชูมี
กายรัตน์
นพรัตน์
ดวงสุวรรณ
หมัดส๊ะ
สว่างนิพันธ์
แย้มสุวรรณ
แก้วมณี
ศรีนาม
ทองเงิน
สุวรรณรัตน์
ไกรสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ชุมกูล
จันทรทรานุรักษ์
ประดับศรี
ภัทรพรจารุวัชร์
บุญโณ
เกื้อนุ่น
มีเดช
แสนสุขเลิศ
ปูเต๊ะ
พรหมรักษ์
เจียมบุศย์
แก้วประดิษฐ์
ชูเจริญ
พงษ์เกตุ
หนูดุก
พึ่งรอด
พรหมเพชร
จิตสอน
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริส โต๊ะดีน
เด็กชายธวัชชัย คงทอง
เด็กหญิงธัญรดี รัตนะรังษี
เด็กชายปาณัสม์ เทพสุวรรณ
เด็กชายณภัทร หมัดอาดัม

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

เด็กหญิงกรณิฎา

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๔ เด็กหญิงจรรยาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๔

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๒ เด็กหญิงพิชชานันท์

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๕

เกิด

ตั้งเส้ง
แซ่โง้ว
บุญนวล
คำทอง
หาญพยัคฆ์สกุล
มิ่งแก้ว
ฟองงาม
สาสุนีย์
ชินหนองทร
ไพรสุวรรณ
สรประสิทธิ์
แก้วบริสุทธิ์

เด็กชายสรวิศ
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๑ เด็กชายธีรธัชช์
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๐

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๐๓

นามสกุล

เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงณัจมีน
เด็กหญิงเยาวเรศ
เด็กหญิงปริณดา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายสรณ์ชัย
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนะชัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพชรสกนธ์
เด็กหญิงกัญญ์ปภัส
เด็กหญิงขนิษฐดา
เด็กชายกตัญู
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายเอื้ออังกูร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงสิรินธร
เด็กหญิงอัญชิษา
เด็กหญิงเอวิกา
เด็กหญิงนภัสรา
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงพีรดา

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายอภิวิชญ์ วัตรชวย
เด็กชายกรรณวรรษ คามะอนันต์
เด็กชายณัฐพล ณะแก้ว
เด็กหญิงปภาดา แก้วเพิ่มพูล
เด็กหญิงณัฐธิดา อินทโม
เด็กหญิงจิรัชญา แทนบำรุง
เด็กหญิงอัญมณี ทองสุข
เด็กหญิงนัสรีน เจ๊ะสัน
เด็กชายพัชรศักดิ์ กอนใหม่
เด็กชายริสกี
ศรียานเต็ม
เด็กชายสุธินันท์ พลเพชร
เด็กชายอธิบดี สุพกิจ
เด็กชายอภิสิทธิ์ ดำแก้ว
เด็กชายอับดุลดาฮูด รังเกาะรุ้ง
เด็กชายอัฟฟาน วาเด็ง
เด็กชายกฤตกร หมวดทอง
เด็กชายเกียรตินิยม ไชยประสิทธิ์
เด็กชายไกรวิชญ์ จันทร์ฟอง
เด็กหญิงชนิดา แก้วรัตนะ
เด็กชายซาฟ
มุสา
เด็กชายณัฐนนท์ สุวรรณกาญจน์
เด็กชายดลกอวีร์ เระเบ็ญหมุด
เด็กชายธนกฤต เตะบู
เด็กชายธนชาต กาญจนะศิริ
เด็กชายธนันดร มูสิกชาติ
เด็กชายธันวา
สันทาลุนัย
เด็กชายนิดานิช หะมะ
เด็กชายบุณยวีร์ คงอินทร์
เด็กชายพงศกร แวหะมะ
เด็กหญิงพัชรพรรณ ผูกพันธุ์
เด็กชายพิสิษฐ์ ทองเลียบ
เด็กชายพุฒิเมธ ทุ่มชู
เด็กหญิงวิภาดา กองสุข
เด็กชายศุภกร เมพัฒน์ธา
เด็กชายสกลวรรธน์ โหดสุบ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดมหัตตมังคลาราม
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๕

ชื่อ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุดเขต
เด็กชายอับบาส
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กชายฮาฟซ
เด็กชายฮาริซ

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๖ เด็กหญิงอรจิราพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๘ เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายกรวิชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๐ เด็กหญิงกวิสรา
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๑ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๓๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๔

เด็กหญิงกัญรินทร์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงกานต์สิริ
เด็กชายกามาล
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงจัสมิน
เด็กชายจารุเดช
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชญานัท
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงชนิภา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายชัยชวินทร์
เด็กหญิงชาเดีย
เด็กชายซันซาบีน

นามสกุล
สุขโข
สุวรรณชาตรี
วาเด็ง
เจริญยิ่ง
บินรัตแก้ว
เจริญวงค์
ณ พัทลุง
หมานโส๊ะ
กฤตสัมพันธ์
ทองเพ็ง
อารีพล
วิไลรัตน์
บุตรดี
อุปพันธ์
สุขงาม
บัวจีน
ยุพยงค์
หวังฝูงกลาง
ชูนาค
เกื้อกูล
เกษมสุข
แพ่งเจริญผล
ทองสองยอด
สวยงาม
จันทร์น้อย
นวลละออง
แขกพงศ์
มะหะหมัด
โชคธนะวิวัฒน์
สุจิตะพันธ์
ทรัพย์สิน
ทองสง
ไชยศร
อำดวง
บิลนุ้ย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๕ เด็กหญิงญาณพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๔

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณธิดา
เด็กหญิงณัชนันทน์
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐชฎา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนลิน
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายดวงดี
เด็กชายดัซรอซ
เด็กชายดิสบาส
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายทัศนัย
เด็กหญิงทิวารัตน์
เด็กหญิงธนัชพร

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๓

เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีร์กวิน
เด็กชายธีระพัช
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายนรงด์ศักดิ์
เด็กหญิงนิธิวดี
เด็กชายนิรุตน์

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๔ เด็กหญิงเนตรอัปสร
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๓๙

เด็กชายเนาฟล
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงบุษกร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปฐพี

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

กฤติมงคลภัทร
ศิลาพรหม
จิปภพ
เพชรรัตน์
สุวรรณจัน
นวลละออง
สังโคมินทร์
หมัดอาดัม
สายเสม๊าะ
แก้วหนู
นิ่มดวง
ศรีสมานุวัตร
เกิดสวัสดิ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

หมัดสะหริ
หมัดสะหริ
เอียดแปน
ตรงมะตัง
ปูห้ิน
โกะสะโย๊ะ
อ่อนทอง
ประสิทธิ์วัธนะ
ฤทธิ์แก้ว
โพธิกุล
สุขประสาท
คงเกื้อ
ทองศรี
เรืองรอง
พุทธวิโร
ม่วงประเสริฐ
คงเอียง
หมีนหวัง
มาลิกัน
จันทสุวรรณ
ไวยานนท์
พุ่มจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๐

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปภาวริณ
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงพรพิมล

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๖ เด็กหญิงพราวปภัทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๗ เด็กหญิงพลอยภว์จันศิ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๒

เด็กชายพสุชา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัดชา
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงพิมพ์นารา

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๓ เด็กหญิงพิมภวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๔

เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีระพันธุ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายฟาอิซ
เด็กชายเฟาซาน
เด็กหญิงภณิดา
เด็กชายภูกวิน
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงมูบีนา
เด็กชายมูฮัมหมัด
เด็กหญิงรสิกา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายวงศธร
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงวิโรชา
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กชายศักย์ศรณ์

นามสกุล
เก็มเบ็ญหมาด
หลงสวาท
กระบี่น้อย
นวลจันทร์
ด้วงทอง
เสือทอง
ถิ่นทวีทรัพย์
ปนม่วง
ทับธนะ
รุ่งเรือง
จันทร์ทอง
สาลีสุข
จิตรโสภาค
ดินลานสกูล
รองเดช
จันทคาร
ขันเพ็ชร
บุตรบุรี
มัจฉาวานิช
สันนะกิจ
พิณทะมะโณ
วงค์เลี้ยง
เด่นอุดม
สันเบ็นส๊บ
แก้วนุกูล
เจ๊ะแว
บัวเรือง
สุขแก้ว
เพ็ชรสุวรรณ์
ศุกยะเลิศ
หวดด้าหละ
คำแก้ว
บุญพันธ์
สมิทธิ์เยาวกุล
เพ็งจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศุภสัณฑ์ เลขานุกิจ
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๖ เด็กชายสรุจ
เรืองดำ
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๗ เด็กหญิงสุทธิดา โลกภิบาล
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๘ เด็กหญิงสุพรรณษา แสงจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๙ เด็กชายสุรินทร์ ไฝมณี
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๐ เด็กหญิงสุวิชาดา สุวรรณวงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๑ เด็กชายอนุวรรตน์ เต็มราม
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๒ เด็กชายอนุวัตร วรรณพันธุ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๓ เด็กหญิงอภิชญา อัคสี
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๔ เด็กชายอภินัทธ์ ขวัญทองเย็น
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๕ เด็กหญิงอภิสรา นวลละออง
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๖ เด็กชายอรรถชัย ขุนหลัด
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๗ เด็กชายอรรถพร โกศัยกานนท์
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๘ เด็กหญิงอลิสสรา กิตติ
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๘๙ เด็กชายอเล็กซ์ซานเดอร์ ลูคัส
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๐ เด็กหญิงอังคณา คงพูน
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๑ เด็กหญิงอังคณา อินทร์ศวร
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๒ เด็กหญิงอัจฉรา ปนสา
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๓ เด็กหญิงอัญญรัตน์ ณ ประศรี
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๔ เด็กหญิงอัยมี่
แหละหมัน
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๕ เด็กชายอัลอะซีม สานิง
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๖ เด็กหญิงอาญาดา มาหิเละ
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๗ เด็กหญิงอาทิตยา ทองมา
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๘ เด็กชายอิทธิกร สุภานิช
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๙๙ เด็กหญิงอิสษณี จันดำ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๐ เด็กหญิงอุสาวดี ดำโรม
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๑ เด็กหญิงเอมีน่า ยะยือริ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๒ เด็กชายเอื้ออังกูร กิริวรรณา
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๓ เด็กหญิงฮานีฟาห์ หลำเบ็นสะ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๔ เด็กชายธฤท
แก้วสุกแสง
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๕ เด็กชายศิริโชค
บุญอยู่
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๖ เด็กหญิงอภิษฎา ขวัญทองยิ้ม
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๗ เด็กชายวิรวัฒน์ ขอมคง
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๘ เด็กหญิงกวินธิดา สินธุ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๐๙ เด็กหญิงกัญจชพร ยิ้มย่อง
สข ๕๔๑๖๓/๒๔๗๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๑๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๐

เด็กหญิงกัณจนา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายไตรภพ
เด็กหญิงทิพเกสร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนัชวรมน
เด็กหญิงพิลดา
เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กหญิงมัทวัน

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๗

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๘ เด็กชายประเดิมชัย
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๔

เด็กชายอธิวุฒน์
เด็กชายฐิตินัย
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงปริยากร
เด็กชายศรุต
เด็กชายกิตินัทธ์

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๔

เด็กชายสิทธินนท์
เด็กชายสุรินธาร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงวธิดา
เด็กหญิงอชิรญา

นามสกุล
ขอมคง
ฆังคะจิตร
ศรีจินดา
นุชโร
มีชำนาญ
รัตโนภาส
สุทธิพงศ์
รอดศรี
อัมโร
คำแดง
เส้งนนท์
เข็มทิพย์
จันดาพิรักษ์
ภู่ขำ
เดชะ
จิตภักดี
บัวจันทร์
สองสี
โอจันทร์
แสงทอง
ยอดมุณี
ศรีสุข
ทองแก้ว
ทองซุ้นห่อ
จันทะกาโม
รักชาติ
จันทะกาโม
ฉายศรี
สายสะอิด
จิตตะนัง
นวลทุ่ม
ไชยมณี
จันทสุกระ
ไชยภักดี
เกตุมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนำน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่านางหอม
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่านางหอม

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดท่านางหอม
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่านางหอม
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่านางหอม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่านางหอม

๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดท่านางหอม
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอนัญญา ช่วยบุญ
เด็กหญิงอัมภาพันธ์ แก้วมณี
เด็กชายอัมรินทร์ นวลแดง
เด็กหญิงวิสาข์วดี วิชัยดิษฐ
เด็กชายนบพล ภักดีประพันธ์
เด็กชายปรเมษฐ์ สุวรรณะ
เด็กหญิงกวินทิพย์ เพชรมณี
เด็กชายดนุพล ศรีจำเริญ
เด็กหญิงทิวาการณ์ รัตนสำลี
เด็กหญิงธญรตน รุ่งนิรันดรกุล
เด็กชายธนาธิป แก้วบุตร
เด็กหญิงปาลิตา ลืมลี
เด็กหญิงแพรเพชร เส้งนนท์
เด็กหญิงธนัตตรี อบรม
เด็กหญิงภัทรกันต์ ยี่สุ่นเกตุ
เด็กชายวรภพ ธรรมรักษา
เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณโณ
เด็กชายโดม
ไม่มีช่ื่อสกุล
เด็กชายธนพล แก้วรัตน์
เด็กชายธนากร บุญรัศมี
เด็กหญิงจิดาภา แซ่ต่ัน
เด็กหญิงจีราณันทร์ ทิมผักแว่น
เด็กหญิงณัฐธิชา ไกรรักษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ ฆังคมณี
เด็กหญิงนราธิป แก้วนุกูล
เด็กหญิงพัณณิตา ทองจันทร์
เด็กชายวุฒินันท์ เจือจันทร์
เด็กชายศุภรัตน์ สิทธิแก้ว
เด็กหญิงชุติมา หนูคงใหม่
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสุวรรณชนะ
เด็กหญิงสุวนัน ผ่องสุวรรณ
เด็กหญิงพรอุมา แก้วประกอบ
เด็กชายสุรเชษฐ์ เพ็งมืด
เด็กชายวายุภัค วิทยาวิจิตร
เด็กชายเปนหนึ่ง แซ่ตัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดศีรษะคีรี

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอน

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอน
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดดอน

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดดอน
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดดอน
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางลึก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดท่านางหอม
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดศรีษะคีรี
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดชลธารประสิทธิ์
วัดดอน
วัดดอน
วัดดอน
วัดดอน
วัดดอน
วัดดอน
วัดบางโหนด

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงเกศริน
เด็กหญิงเชนิสา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธิษณามดี
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงปรัชณีย์
เด็กหญิงปุณณดา

สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๐ เด็กหญิงแพรวพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๕๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๘

เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงกชวรรณ
เด็กหญิงกรณิกา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กหญิงคุณัญญา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายฐิรพงศ์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กหญิงนิศามณี
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปองธรรม
เด็กหญิงภิมลญา
เด็กหญิงรดามณี
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวงศกร

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๐๙ เด็กหญิงวรนิชนันท์

เด็กหญิงวรัญญา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๑ เด็กหญิงวรันธร
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๐

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๒ เด็กหญิงวลัญชนัทท์

เด็กหญิงสุพรรษา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๔ เด็กชายสุภัธร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๓

นามสกุล

แก้วเพิ่ม
จังอินทร์
พันธุรัตน์
มณีโชติ
เพ็ชรรัตน์
ทองรักษ์
ทองปรอย
พลแก้ว
แก้วนพรัตน์
บุญแม้น
สว่างวงศ์
ชูแสง
ดิสสร
เลิศวงหัตถ์
ผาลา
วรรณเพ็ชชา
ปญจาระ
จงกลพืช
สุวรรณ
มุ่งมาไพรี
แซ่ล่ิม
วรวัชร์ทวีชัย
รอดผุด
จันทร์แจ่มใส
เพ็งระวะ
สินวาส
ถวิลการ
เพชรบริสุทธิ์
วาโย
ใจเย็น
แซ่อุ่ย
ศิริเพ็ชร
เดชรัตน์
รัตนพันธ์
สรสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงอธิชา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๖ เด็กหญิงอริสา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๗ เด็กหญิงออมทรัพย์
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๓

เด็กหญิงกุลฉัตร
เด็กชายจักกฤษณ์
เด็กชายจักริน
เด็กหญิงญาณศา
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธัญพิสิษฐ์
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพีรเดช
เด็กชายภักควัฒน์
เด็กหญิงวรรษชล
เด็กชายวิธวินท์
เด็กหญิงศรัญญาณ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอัฟฟาร์
เด็กชายกิตติพศ

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๔ เด็กหญิงจันทร์นภา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๕ เด็กหญิงจินตนัดดา
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๔๙

เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนันกรณ์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพุทธธิดา
เด็กชายไรวินทร์
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายวีรภัทธ
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายสิทธิพงศ์
เด็กหญิงสุดใจรัก
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงเหมือนฝน

นามสกุล
อังสกูล
โชตะชมา
อาภาศรีอนันต์
ศิริยอด
จังกินา
เหล่าสุวรรณ
สายทองแก้ว
แย้มสุวรรณ
ศรีชุมพวง
ศรีระสันต์
กุมารจันทร์
ศรีคำ
มากแก้ว
ประทุมทอง
แสวงเชิดพงษ์
จันทร์ถาวร
แก้วศรีทอง
โต๊ะแซะโต๊ะเมือง
เส้งนนท์
ปลดทุกข์
บุญชื่น
เส้งนนท์
พุ่มแก้ว
เปล่งวิทยา
สุทธิธนสุข
ไวยรัตน์
ไวยรัตน์
เทพรัตน์
รักเหมือน
หงษ์ทอง
สุวิทา
จังกินา
เซ่งเข็ม
ดำแก้ว
หนูคูขุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดเทพชุมนุม
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๐

เด็กชายอนาวิล
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกันต์ฤทัย
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กหญิงจริภิญญา
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายภูมิภาค
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงยูริ
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงปรางแก้ว
เด็กชายกวีวุธ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอมลวัทน์
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กหญิงณภัทร
เด็กชายนทีภัทร์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธนภร
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายพงศกรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรภัทธิ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงลาปการ์
เด็กชายวรพงษ์
เด็กชายวรพต

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๔

นามสกุล

ชุมสุวรรณ
ไชยวิจิตร์
สีสังข์แก้ว
บุญรัศมี
สุวิทา
ทองด้วง
หวังสวา
ขวัญสุด
ทองล้วน
มูเก็ม
พระหันธงชัย
นิลสุวรรณ
นวลพันธ์
สังข์ขาว
บัวสี
บัวทอง
บัวผัน
ทองด้วง
อักษรกูล
เพชรรัตน์มุณี
รักสงบ
กรดแก้ว
จุมานนท์
ราชาธิโล
ไตรสุวรรณ
อ่อนทอง
นากจีน
ปะกิจ
นุชปาน
โตเอี่ยม
เหลาเลิศ
ยานอ
เด็กหญิงวไลลักษณ์ นุ่นทิพย์
เด็กหญิงวาริน แซ่งัง
เด็กหญิงวารินทร์ อัชชนะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดควนลัง
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๕

เด็กหญิงศิริมา
เด็กหญิงดาราวดี
เด็กชายธนาพงศ์
เด็กชายธีรากร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพันธวิศ
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงเสาวกุล
เด็กหญิงอังคนา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงสุปรีญา
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายชาคริสต์
เด็กหญิงกนกขวัญ
เด็กชายคณิศร
เด็กชายคทาวุธ
เด็กหญิงชลธิชา

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๖๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๐๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๐ เด็กชายธนาพิพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๑๙

เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงวรรณา
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายสิทธิพล
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงกนกกร
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงณัฐวดี

นามสกุล
เวชโช
แก้วกายศ
คงบัว
อนันต์
จุลษร
แซ่หลี
พรหมปาน
วังคูณ
กลับใจได้
ชื่นยง
ธรรมทิพย์
รัตนมณี
จงดี
ปรานสุข
สายสมบัติ
สุวรรณกาญจน์
สุวรรณการณ์
สุวรรณกาญจน์
ชูจิตร
มีสุขศรี
หมัดหมัน
อุปพันธุ์
บุญพันธ์
ทองมี
อนุสาร
ผาโท
พลไพ
แก้วชฏารัตน์
รองสวัสดิ์
บุญคำ
จุลเรือง
คงมัยลิก
แก้วคง
แก้วชูศรี
แก้วหนู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงค่อม

๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงค่อม

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม

วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๐ เด็กหญิงติรพรทิพา
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๒๙

เด็กชายธนาคิม
เด็กหญิงนราทิพย์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสิวารักษ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงดวงกมล

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๐ เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๔

เด็กหญิงนิธิดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีรภัทร์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวสันต์
เด็กหญิงศิริทิพย์
เด็กหญิงศิริวิภา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุพัตตา
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอภิธาร
เด็กหญิงอภิษฏา
เด็กหญิงอลิศา
เด็กหญิงอัมรา
เด็กหญิงอาภารัตน์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอีหยก
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายคณิตพงศ์
เด็กชายจักรพัฒน์
เด็กชายจิรายุส

นามสกุล

นิ่มเนียม
แนมจันทร์
เพชรบูรณ์
ยามชัยภูมิ
เนาคำแพง
เถาถวิล
วันละคำ
เชาว์ทวี
บุพศิริ
มณีผ่อง
ศรีโคตร์
เพชรโพลา
เซ่งสวัสดิ์

สุวรรณหงษ์
ปานเพ็ชร
ปนกาญจน์
เอียดพลับ
เพ็งนวล
ช่วยสกุล
ทองอ่อน
ทรัพย์มาก
ดวงจันทร์
ผุดผ่อง
ด้วงฉีด
หมื่นปลา
เกื้อไชย
วิเชียร
จันทร์ราวงศ์
อาจหาญ
บัวสม
พูลเพิ่ม
แก้วบุญแก้ว
เด็กหญิงชนากาญจน์ เพ็ชรศรี
เด็กหญิงชาลิสา รองสวัสดิ์
เด็กหญิงดลสรวง สุขเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดม่วงค่อม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดม่วงค่อม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดม่วงค่อม
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๕

เด็กชายติณณเดช
เด็กชายธนัท
เด็กชายธาวิน
เด็กชายปภิณวิทย์
เด็กหญิงปริสา
เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กหญิงพชรมน
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรวุฒิ
เด็กชายรัฐนนท์
เด็กหญิงรุ้งรัตน์ดา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอิทธิมันต์
เด็กหญิงชนาธิป
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนันทิพร
เด็กชายบดินธร์

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๘

เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงสุธินันท์
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายอายุพัน
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงปณัฐดา

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๘๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร

นามสกุล

เส้งเลี่ยม
สุวรรณชาตรี
ขาวอำไพ
เกตุริน
ปนกาญจน์
ผดุงผุด
เพชรโพลา
ฤทธิ์สงคราม
สิญรัตน์
แก้วจินดา
สุวรรณวงค์
ช่วงมณี
ทองด้วง
กายรัตน์
รวมแก้ว
นิ่มโอ
มุสิกชาติ
แก้วปาน
อินทรสุวรรณ์
หมื่นทิพย์
อินทจันทร์
เพชรมณีโชติ
มากจันทร์
จันทรพัฒน์
พรรณรังษี
ปานทอง
แก้วทอง
สวัสดี
ขำปราง
ฤทธิเดช
สิริเพ็ชร
รักษาพล
วิเชียรบรรจง
รัตนบูรณ์
เฉิดฉิ้ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดหูแร่
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหูแร่
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งงาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหูแร่
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๐

เด็กหญิงฟา
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กหญิงสุวันณี
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพรธิมา
เด็กหญิงวทัญุตา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายกันติทัต
เด็กหญิงจุรีพร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงญาธิป

สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๗๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๔

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๕ เด็กหญิงฐาณิชญาณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๔

เด็กหญิงชนกานต์
เด็กชายอานัส
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายทิวากร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงกุลภัทร
เด็กชายมอเล็ก
เด็กชายปรีชา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนิวัศน์
เด็กชายฮาฟส
เด็กหญิงรุ้งอาสาฬ
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสาวิกา
เด็กชายธีรดนย์

นามสกุล
ไม่ปรากฎ
แสงแก้ว
สรรพพันธ์
พวงมาลา
ริยาพันธ์
สุขสว่างผล
อุไรรัตน์
แก้วปาน
พลัดเจริญ
จันทอง
จิตต์สกูล
ผ่องผุด
หรับจันทร์
คงรักษ์
จิตต์สกูล
ทองดีเลิศ
แก้วจักรหวัด
แกนุ้ย
นาคะวิโรจน์
อิสสะโร
ธรรมทินโณ
ปานทอง
ชัยณรงค์
สิรินทร์
เบญญาบารมี
แซ่ล่ิม
รักคล้าย
แซ่ล้ี
นามวงศ์ษา
ไพชำนาญ
ทองมูล
หนูลิเต๊ะ
หนูลิเต๊ะ
หลังปุเต๊ะ
ประทุมสังข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดพรุเตาะ
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดแม่เตย
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

หมายเหตุ

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรุเตาะ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓
๒๓/๐๙/๒๕๕๒
๑๕/๐๑/๒๕๕๑
๒๓/๐๔/๒๕๕๑
๑๑/๐๗/๒๕๕๑

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๘/๐๗/๒๕๕๒
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

๐๙/๐๑/๒๕๕๒
๐๓/๑๑/๒๕๕๒

๐๙/๐๗/๒๕๕๓
๑๑/๐๔/๒๕๕๔
๒๕/๐๑/๒๕๕๔
๑๕/๐๔/๒๕๕๔
๑๒/๐๕/๒๕๕๔

๐๖/๐๓/๒๕๕๒
๑๔/๐๒/๒๕๕๒
๑๘/๐๘/๒๕๕๒
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

๒๐/๐๔/๒๕๕๓
๑๘/๐๙/๒๕๕๒

๐๖/๐๓/๒๕๕๓
๑๐/๐๓/๒๕๕๓
๐๗/๐๗/๒๕๔๙
๐๖/๐๘/๒๕๕๒
๑๔/๐๗/๒๕๕๒

๐๘/๐๑/๒๕๕๒
๐๘/๑๐/๒๕๕๒

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
๐๗/๐๗/๒๕๕๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๒
๓๑/๐๑/๒๕๕๒

๑๐/๐๖/๒๕๕๒
๐๔/๑๑/๒๕๕๑

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๕

เด็กชายธีรเดช
เด็กชายมัฆวาน
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายณัฎชากร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายณชพล
เด็กชายธนภัท
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กหญิงจิราพัชร

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๐ เด็กหญิงหยองหวุยยี่

เด็กชายชัชวาล
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๒ เด็กชายธีรภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๑

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๓ เด็กชายณัณฑณัฎฐ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๒

เด็กชายวรภัทร
เด็กชายปยะวัตน์
เด็กชายสุภัทร์
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงอรนุช
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอกนิษฐ์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงรุ่งฟา

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๓ เด็กหญิงภัทรวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๕๙

เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงจันทร์ธิรา
เด็กหญิงโศจิรัตน์
เด็กหญิงอาทิตติยา
เด็กชายสุรินทร์
เด็กชายปฏิวัติ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ประทุมสังข์
มณีกูล
พรมมิตร
ขาวเรือง
รัตนภิรมย์
ณะกาโร
รัตนภิรมย์
ปนยุทโท
สาทะวงษ์
อนันต์
คูนิอาจ
พรหมมณี
สุขสวัสดิ์

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

เพชรดีเลิศ
วงศ์ชนะ
คุณบุราณ
ดอนไชยรัต
เขียวจันทร์
ตักเติอน
คงแก้ว
สังข์ทอง
จิรเจริญเวศน์
ศรีหนองห้าง
กำเหนิดทอง
ดิษฐสระ
ภูมิลา
จะริบรัมย์
ศรสา
วิชากิจ
รามแก้ว
ใจซื่อ
เรืองเทพ
มหาสนิท
เฉลิมบุญ
ชัยโย

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๕ เด็กหญิงเพชรนำหนึง่

ลิ่มดิลกธรรม
ภู่ดพชร
ศิริพงศ์
ประวัติ
มาแก้ว
อยู่เย็น
แซ่ล้ิม
ล่อฮอย
ตรงจิตต์
พงษ์ลา
รัตนร่วมมาลา
แซ่ล่ิม
รุ่งพัฒนพันธ์
นิยมญาติ
แสนสีคำมวล
พลฤทธิ์

เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงวรรณวิสา
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กชายศลิษา
เด็กหญิงนิธิกมล
เด็กหญิงธัญกร
เด็กหญิงเพชรลดา
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงแก้วเกล้า
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายไชยภัทร
เด็กหญิงณิชชา
เด็กชายปริญญา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายยศพงศ์

ไชยภาณุรักษ์
สงวารี
รงฤทธิ์
สุขเอียด
ภูมี
ศรีช่วย
ทรัพย์มี
คงชาตรี
ทิพย์มณี
เทพจันทร์ดา
บัวผุด
วรศักตยานันต์
จันทรมาศ
จันทร์ช่ืน
แย้มอิ่ม
อินน้อย
ชูแก้ว
เดชพรม
ภักดีฉนวน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

เด็กชายณัฐพนธ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๑ เด็กชายพัชระ
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๒ เด็กชายรัชตะ
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๓ เด็กหญิงกาญจนา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๐

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงชลธิชา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๖ เด็กหญิงนิชกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๗ เด็กหญิงนิด้า
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๕

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์

เด็กหญิงณัชชฌา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๐ เด็กหญิงสรัลรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๑ เด็กหญิงชดาภา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๒ เด็กหญิงปรีดานันท์

เด็กหญิงธัญญาพร
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๔ เด็กหญิงรมิดา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๓

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๔

หมายเหตุ

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนบ้านอุดมทอง วัดทุ่งลุง

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ธรรมรักษา
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๖
คงช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๗
จิระโร
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๘
ชูฤทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๙
มุสิกรังษี
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๐
นวลศรี
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๑
แก้วทอง
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๒
ทัฬหกิจ
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๓
ทิพย์รัตน์โสภณ
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๔
มีมาก
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๕
ละอองแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๖
นิตย์โชติ
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๗
อินศรีไกร
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๘
ทองรอง
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๐๙
คงแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๐
หนูจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๑
ช่วยแดง
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๒
รามสิน
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๓
ทัฬหกิจ
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๔
เอ้งเถี้ยว
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๕
ทองแท้
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๖
กดแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๗
ดำจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๘
แปนทอง
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๑๙
ศิริรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๐
ไชยสุริยงค์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๑
ขาวมาก
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๒
อาญาพิทักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๓
เอาไชย
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๔
จันทร์เอียด
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๕ เด็กชายนันทิวรรธน์ สมประสงค์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๖ เด็กหญิงเนตรฑิตา เจริญวาที
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๗ เด็กชายบีเอ็ม
หนูวุ่น
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๘ เด็กชายปฐมภูมิ ชูทอง
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๒๙ เด็กชายปพนสรรค์ แก้วเกลี้ยง
สข ๕๔๑๖๓/๒๘๙๕

เด็กชายศุภกร
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัติ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอานันดา
เด็กหญิงอาภาภัทร
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายอิทธิเชษฐ์
เด็กหญิงกรกช
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกัณธิดา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กหญิงชยภรณ์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายชินธร
เด็กชายฐิติพัทธ์
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายณัฐชัจจ์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนัชชนันท์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์บำรุง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๐ เด็กหญิงปรีดาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๑ เด็กหญิงปานไพลิน
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๔

เด็กชายพงศกร
เด็กชายพฤทธิพร
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กชายพิทยาคม
เด็กหญิงพิมดาว
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายภรัณยู
เด็กหญิงภัควดี
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภูเบศวร์
เด็กชายภูมิสมุทร
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงรัญพร
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวนิสา
เด็กหญิงวรพิชชา
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริกานต์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุพิศตา
เด็กหญิงอชิรยาณ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หนูชุม
บุญญวนกิจ
สีนาเคน
เทพฉิม
แก้วมณี
เนียมจันทร์
ชูทอง
ปาลศรี
หมื่นภู่
เที่ยวแสวง
ฆังคะสุวรรณ
สุขวรรณ์
โพธิกุล
ศรีสมานุวัตร
ปนสวัสดิ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

ศรีณรงค์
บุญบำรุง
จันทร์แก้ว
ดอกดวง
เจริญวาที
บัวบาน
สันหนู
คงช่วย
จุลทอง
วิลาวรรณ
ธรรมรักษา
ศรียะพงศ์
คงบัว
อุ่นจันทร์
รักษ์แก้ว
แสงอรุณ
แก้วหมุด
อุณโณ
ยอดดำเนิน
วงศ์สวัสดิ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๕

เด็กหญิงอรไปรญา
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอิสรารัตน์
เด็กหญิงลักษิกา

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๐ เด็กหญิงสุภัควรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๑

เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงปุณณสา
เด็กหญิงเมนิสา
เด็กหญิงปาริฉัตต์
เด็กชายพีรชัช
เด็กหญิงมัณฑิรา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฏฐ์วรีย์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงประภัสรา
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงแพรไพลิน
เด็กชายภูมิ
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายโยธิน
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กหญิงสุจิตรา

สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๒ เด็กหญิงอสมาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๒๙๙๙

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กหญิงธนธิตา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงชนิตา
เด็กหญิงสไบทอง

นามสกุล
วรศิลาทอง
อุปมล
ไหมงำ
เปลี่ยนศรี
ทองสวัสดิ์
มนต์วิเศษ
ทองอ้วน
ทองคำ
สุวรรณนิมิตร
ดำนุ้ย
สุดจันทร์
ชูดละออง
คีรีลักษณ์
ทองอ้วน
บัวมาก
ประสมพงค์
แสงแก้ว
นิ่มปล้อง
ดวงดี
รักษาภักดี
พูลเพิ่ม
ยี่หวั่นฉาย
เพชรสังข์
แก้วขาว
ครูนิอาสน์
อ่อนรอด
แสนอิน
ซุ่นเส้ง
ชูเฉี้ยง
อินทรัตน์
จุฑารัตน์
จันทร์ประดับ
สร้างอำไพ
พงศ์เตรียง
ศรีสุขใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
๑๙/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๐๖/๒๕๕๒
๒๒/๐๑/๒๕๕๒
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

๐๙/๐๖/๒๕๕๓
๑๕/๐๘/๒๕๕๑
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

๐๓/๐๒/๒๕๕๑
๒๑/๐๗/๒๕๕๒
๑๖/๐๖/๒๕๕๒
๒๓/๑๒/๒๕๕๒

๑๑/๑๐/๒๕๕๓
๑๖/๑๒/๒๕๕๓

๐๖/๐๓/๒๕๕๒
๐๙/๑๑/๒๕๕๒
๓๑/๑๒/๒๕๕๒
๒๖/๑๒/๒๕๕๒

๐๖/๐๑/๒๕๕๒
๐๒/๐๔/๒๕๕๒
๐๑/๐๙/๒๕๕๒
๐๒/๐๓/๒๕๕๓
๐๕/๐๓/๒๕๕๒
๐๔/๑๑/๒๕๕๒

๑๐/๐๖/๒๕๕๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๒
๑๒/๑๑/๒๕๕๒

๒๑/๐๕/๒๕๕๒
๒๗/๑๒/๒๕๕๓

๐๘/๐๖/๒๕๕๓
๐๔/๐๓/๒๕๕๓
๑๓/๑๑/๒๕๕๓

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

๐๕/๐๙/๒๕๕๑
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
วัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ (วัดหัวถิน) วัดสามบ่อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ (วัดหัวถิน) วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเถรแก้ว
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
วัดสามบ่อ
โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
วัดสามบ่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๐ เด็กชายธนวินท์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๕

เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงฐิติกา
เด็กชายณัฐพัชร์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงขวัญทิพย์
เด็กชายคฤหัส
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายณภัทร
เด็กชายภนกร
เด็กชายรัฐตพงษ์
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กหญิงกุลภรณ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงยลวดี
เด็กหญิงเอื้อมฟา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชนิษฐา
เด็กชายชินบุตร
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กชายไกรสิงห์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงศุภัสสร
เด็กหญิงอัญญาณี
เด็กหญิงดาราภรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๔

เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายนทีภัทร
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุพิชัย

นามสกุล
สุจริตธุระการ
โอภาส
สุขสวัสดิ์
สุวรรโณ
สังข์ทอง
มหาสนิท
สุกใส
บุญเพ็ชร
เอมอุทัย
กาลานุสนธ์
ธรรมเสน
ธรรมเสน
คชาสุวรรณ
รอดแก้ว
กิ้มเส็ง
สังข์ทอง
เชือนหยู
ไชยานุพัทธกุล
สิตะรุโณ
คงอิน
หอยสังข์
สิตะรุโณ
สังข์ทอง
หนูภิรมณ์
ทวีธนสารสมบัติ
หิรัญวดี
ชูละเอียด
ศรีสมบูรณ์
บุญเรือง
นิลรัตน์
สุระวิโรจน์
ทองนาคพันธ์
แสวงโลก
สุทธิเกิด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประดู่(สุทธิ พานิชพงศ์ ชนูปถัมภ์)
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสน

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสน
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดสามบ่อ
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๕

เด็กชายอภิชัจ
เด็กหญิงกชอร
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายจอมทัพ
เด็กหญิงจิรภักร์

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๐ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายเจริญศักดิ์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชุติเทพ

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๖ เด็กหญิงญาณัชชากาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๖๙

เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธีทัต
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปองคุณ
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรดนย์
เด็กชายภูชัสส์
เด็กหญิงมลฑิรา
เด็กหญิงรวินันท์
เด็กชายรัตตนกร
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายหาญกล้า
เด็กชายอดิเทพ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แย้มทอง
จันทร
คงช่วย
ชุ่มหมื่นไวย
พุ่มนุ่ม
พิทักษ์ธรรม
บำรุงวงศ์
เชี่ยวชาญ
ห้วยห้อง
คลาดมุม
ทองยอด
พรรณราย
นุธรรมโชติ
เพชรรัตน์
ใจห้าว
สุขสวัสดิ์
สุขลิ่ม

๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

สังข์กุล
คงสี
มิลำเอียง
ขุนช่วย
มิสโร
สุวรรณชาติ
จันทรวิบูลย์
พรายด้วง
ไชยจรูญ
จันทร์ทอง
ผ่องผุด
จันทรา
แก้วมณี
อินทร์ดำ
ล้วนมณี
บุญโกมล
ภูวดลกมลลดา
วิจิตรเวชการ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๐ เด็กหญิงอินทิยาพัชร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๖

เด็กชายคมศักดิ์
เด็กชายณัฐศมน
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายสุรกิจ
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กหญิงอมลณัฐ
เด็กหญิงอาภาสิริ
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายกวินทร์
เด็กหญิงกุลณัฐษ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงญารินดา
เด็กชายฐากูร
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงโถมพัสตร์
เด็กชายเทเวศร์
เด็กชายธนัญชกร
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธาดา
เด็กชายนนท์ปวิธ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายบารมี
เด็กหญิงเบญญภา
เด็กหญิงปนัดดา

สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๗ เด็กหญิงปริญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๐๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๔

เด็กหญิงปริณดา
เด็กหญิงปญญาสิริ
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพีรพัฒน์
เด็กชายรวิพล

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สาครเจริญ
แซ่คู
เผ่าฉนวน
ติงโหยบ
จอดเมือง
จันหนู
ชุมทอง
รัตนอุบล
พุมเสน
สาบก
วงศ์เกตุ
กล่อมพงษ์
มะโนเรศ
ยิ่งยง
ธิวงศ์
นวลศักดิ์
นวลศักดิ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนราษฎร์บำรุง

จันทน์ขาว
ปาโต
ทองแก้ว
ชุมทอง
แขไขแสง
รัตนะ
วัดบุญช่วย
ทองศรีแก้ว
เพ็ชรัตน์
อุไรสวัสดิ์
หนูสอน
เสาวคนธ์
หอมชนู
ช่วยฉำ
หาญณรงค์
พวงนาค
ประเสริฐสัง
พรมจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์บำรุง
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวารุณี
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๖ เด็กชายสรวิชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๗ เด็กชายอิรวัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๘ เด็กหญิงจิตรานุช
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๕

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๐๙ เด็กหญิงชัชญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๐

เด็กหญิงทัตพิชา

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๑ เด็กหญิงประกายดาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๓๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กชายวิศวะ
เด็กหญิงศรัณย์ยา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงปารวีย์
เด็กหญิงปานทิพย์
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กชายรุ่งทวี
เด็กชายกิตติภณ
เด็กชายเกียรติยศ
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงธิดานุช
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงพิมพิดา
เด็กชายภชพน
เด็กชายภาษิต
เด็กหญิงสุนิดา
เด็กหญิงอรอมล
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายณรงศ์ฤทธิ์

นามสกุล

อิ่มจันทร์
พรหมจันทร์
ผดุงศรีแก้ว
สุดสิ้น
ปานนุ้ย
ซั้วยก
ไชยหนู
เซี้ยนอุ้ย
ปานเพชร
หนูช่วย
มินเกตุ
แก้วเพชร
สีเสือ
แก้วงาม
เดชาวัฒนากุล
โนรดี
ปล้องฉิม
หลำโส๊ะ
เพชรสุวรรณ
วาระหัส
แซ่เฮ่า
สอนแก้ว
ทองแก่นแก้ว
ศุภรพิพัฒน์
ส่งแสงทอง
เดชะรัฐ
ยอดมะณี
ชูศรีรัตน์
สุริวงค์
ตันทชุนห์
เจริญพานิช
เซ่งยิ่น
จิตรนิยม
ปกษิณศิริ
ขาวนวล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประจ่า
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประจ่า
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประจ่า

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประจ่า
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประจ่า

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประจ่า

๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหมาก
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหมาก
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหมาก
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหมาก
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องเขา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องเขา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดกาญจนาวาส
วัดคลองคล้า
วัดคลองคล้า
วัดคลองคล้า
วัดคลองคล้า
วัดคลองคล้า
วัดคลองคล้า
วัดควนนาหว้า
วัดควนนาหว้า
วัดควนนาหว้า
วัดควนนาหว้า
วัดควนนาหว้า
วัดโพรงงู
วัดโพรงงู
วัดโพรงงู
วัดโพรงงู
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดทุ่งแนะ
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายทรงวุฒิ เพชรรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๑ เด็กหญิงปนกานดา ศรีวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๒ เด็กหญิงขวัญพิชชา โพธิโสดา
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๓ เด็กชายครองฟา คำภีระ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๔ เด็กชายคริษฐ์
หมัดหัส
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๕ เด็กหญิงจันทิญา ซุ่นเส้ง
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๖ เด็กชายธนพงษ์ ธรรมลังกา
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๗ เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่อ้ึง
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๘ เด็กชายกวี
ทองเอียด
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๙ เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วศรี
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๐ เด็กหญิงญาณิศา คำแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๑ เด็กชายณัฐกฤต พรหมเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๒ เด็กชายณัฐพงศ์ ชายทองแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๓ เด็กหญิงธิติกาญจน์ ขวัญสว่าง
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๔ เด็กชายบวร
ศิริกรรณฐ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๕ เด็กหญิงพรนิษา ทองหนูนุ้ย
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๖ เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ พุทธศิริ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๗ เด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณศิลป
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๘ เด็กหญิงสุชานันท์ ปานน้อย
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๕๙ เด็กหญิงสุภนิดา คงรอด
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๐ เด็กหญิงสุภัสสร บุญกำเนิด
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๑ เด็กชายอันดามัน แก้วหนู
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๒ เด็กชายอาคม
วรรณชิต
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๓ เด็กหญิงกัลยกร ดำคง
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีสุข
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๕ เด็กหญิงจิรัชญา ชูวาส
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๖ เด็กชายณัฐพงศ์ วุ่นแสง
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๗ เด็กหญิงปนัดดา ปานจรูญ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๘ เด็กหญิงพรนภา แย้มรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๖๙ เด็กหญิงวาสิตา แพ่งโยธา
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๐ เด็กหญิงวิกาญดา สุวรรณรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๑ เด็กหญิงศิรินรัตน์ ขาวน้อย
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๒ เด็กชายสิงหา
มากหนู
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๓ เด็กหญิงสุนิสา
บรรจงช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๔ เด็กชายอรรถวิท เมียดกลม
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๔๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่องเขา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องเขา
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องเขา
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องเขา
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องเขา
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องเขา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดช่องเขา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดช่องเขา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนิมิตรธนสุข
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๕ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๖ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๑๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๐๙

เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายจิระภัทร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงศศิธารา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายเอื้ออังกูล
เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายทวีวัฒน์
เด็กชายวนุพงศ์
เด็กชายชม
เด็กหญิงปติพร
เด็กหญิงปุณณภา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายอนุรักข์
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายไกรศร
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชโยดม
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายวรศักดิ์
เด็กชายศุภณรรฐ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กชายอภินิหาร

นามสกุล
จันทร์มุณี
หนูคง
ดำแก้ว
วันปู
อุ่นแสง
ชุมทอง
รอดไกร
ไชยหลี
ชัยวิชิต
แก้วคง
บุญกำเนิด
ชัยมณี
เกียรติกานต์บุญ
พรมทองบุญ
เกื้อก่อบุญ
ชลมุณี
เกื้อก่อเพ็ชร
จันทร์ของชุม
ช่วยชู
ตันติฉายากุล
ม่วงก่อเกื้อ
ปรีสิงห์
ทองหน่อ
แก้วรงค์
พรทิพย์
บุญเลิศ
นะสะริ
แก้วสาม
ชูพล
ชูอินทร์
ขวัญพรมศรี
ขุนศรี
คงนุ้ย
บุญไชยสุริยา
สุวรรณรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาปรัง
๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุตู

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุตู
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุตู
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดนาปรังประชาราม
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดพรุตู
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๐

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายชนเมธ
เด็กหญิงภัคธีมา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายณฐชัย
เด็กชายเทวราช
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กชายศศิธร
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กหญิงโศภิตา
เด็กหญิงอนันดา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายพชรพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายชาญ
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงปยะวดี
เด็กหญิงวีรวัลย์
เด็กหญิงสุตภาวี
เด็กชายชนสรณ์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายดลวัฒน์
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงนัฐฤมนต์

คชสิงห์
พงค์สุวรรณ
แก้วรงค์
สองยอด
เพชรรัตน์
ปานจรูญ
แก้วชุม
จันทร์สองแก้ว
บุตรยะหริ่ง
เพ็ชรยอดศรี
เพ็งจันทร์
รองเมือง
เพ็ชรจรูญ
คงคะนึง
สุวรรณชาตรี
แก้วทอง
ห้วยหลำ
รัตนะ
แดงบัวทอง
ชูกำเนิด
ทองสองแก้ว
ขวัญพุทธ
คงคะนึง
ทองก่อปาน
สุวรรณโก
ชูหาญ
ชายพรมแก้ว
จำนงค์เมือง
แสงแก้ว
มณีช่วง
เกื้อก่อบุญ
ชินวร
พิทักษ์พงศ์เจษฎา
อนุรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าไทร

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปริก
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปริก

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปริก
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปริก

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปริก
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปริก
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปริก

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปริก
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปริก
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปริก
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดท่าไทร
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดปริก
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๕

เด็กหญิงปริยฉัตร
เด็กหญิงปานชีวา
เด็กชายพฤดล
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศรุดา
เด็กหญิงโศภิตา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายสุริยา

คงบุญ
แซ่ล้ี
ทองช่วย
การินทร์
สังข์แก้ว
กลับสวัสดิ์
ดำแดง
พรมแก้ว
จิระแพทย์
นกแก้ว
เล่งสีสัน
ดำแดง
มาอาษา
แก้วมณี
สุวรรณโชติ
คีรีทัศไนย
นวลได้ศรี
เจตสมบูรณ์
เพ็ชรทองอ่อน
กัญสะระณะเกื้อ
เรืองเจริญ
สวนทองแก้ว
หนูประกอบ
ไชยของพรม
วัดฑะทอง
ช่วยอินทร์
ม่วงก่อเกื้อ
ปานทน
แซ่หล่อ
ฉิ้นยิ่น
เวียงหงษ์
สุโนคบุตร
งามแสง
จันทร์หนู
เหมือนสังข์

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๕

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๖ เด็กหญิงหทัยกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๓

เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายรุ่งพิพัฒน์
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงอรพิชญ์
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กชายธีรนันท์
เด็กหญิงปสุตา
เด็กหญิงศิรินาขวัญ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กหญิงโสภาวดี
เด็กชายอายุพัน
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กชายธวัชชัย

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๔ เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๗๙

เด็กชายปณิธาน
เด็กชายสรณ์สิริ
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงเอรัตนา
เด็กชายกฤตเมธ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลำไพล
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ

๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดลำไพล
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๐

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงเกศยา
เด็กชายจิรพัด
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายฉันทพัฒน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐวัตร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธเนศ
เด็กชายธรณินทร์
เด็กหญิงธัธชา
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงนิจกาญณ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงเปรมฤดี
เด็กชายพัชร
เด็กชายภูณิพัฒน์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กหญิงสุธีกานต์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายหาญณรงค์
เด็กชายอนุพนธ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอรชพร
เด็กชายอัยดิศร
เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงชนารถ
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงศุภรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๒๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๔

นามสกุล
บุญจันทร์
เกื้อก่อแก้ว
เกื้อก่อบุญ
สุวรรณชาตรี
ทองเย็นใจ
อินพรหม
สุวรรณเมือง
กระบัตร
คงสม
แก้วบัวเพ็ชร
ฉันทะ
แก้วแสงสุข
ไชยเสน
คงสะระณะคง
คงสีแก้ว
ไชยสอง
ชาวสวนแก้ว
เชตวรรณ
อินด้วง
ภู่ทองคำ
ยกซ้วน
พัฒโนทัย
กระบัตร
ไชยสงคราม
ทองคำ
บุญวรรโณ
แซ่ตัน
เนหล้า
ขุนดำ
แก้วสังข์
แววสุวรรณ
จันมณี
ขวัญจุล
คงถาวร
พุ่มรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคลองยอ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคลองยอ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนหมาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดคลองยอ
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กชายสามารถ
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายกฤตย์ชัย
เด็กชายจัดตุพล
เด็กหญิงธูษิฏา
เด็กชายบัญชา
เด็กชายปยะพันธ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๓

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๔ เด็กหญิงแพรวพิชชา
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๓

เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายสุทธิพงศ์
เด็กหญิงอมลิน
เด็กหญิงอมิรดา
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอานัส
เด็กชายปอ
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชัชกรณ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงกัลฑิมา
เด็กชายกิตติพัทย์
เด็กชายโฆษา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายจีรวัตร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธิดารัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๔ เด็กหญิงนันทวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๕ เด็กหญิงเบญญทิพย์

เด็กชายปริญญา
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๗ เด็กหญิงปริญา
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๘ เด็กชายรัชชานนท์
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๙ เด็กชายวิชัยชาญ
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๔๖

นามสกุล
แววสุวรรณ
ไกรดำ
การสร้าง
ไชยลาภ
ไชยแก้ว
ยกซ้วน
หมอเล็ก
สิงหพล
สุวรรณกุล
สาเร๊ะ
ประกอบแก้ว
บำรุงภักดี
ธรรมโชติ
ขุนนาพุ่ม
สัญศรีเมือง
ขุนแสน
ทองบุญล้อม
เสนารักษ์
สินลูกจันทร์
ไชยของพรม
หนูคง
หนูชุม
พรหมมา
ทองนวลจันทร์
ชูชวลิต
กาลานุสนธ์
แก้วมณี
อินทโกษี
พรหมทองนูย
พรหมรักษา
แก้วทิพมณี
ประทุมวงค์
สืบหล้า
จุ้ยชัยโย
พรมจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนหมาก
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดควนหมาก
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๐

เด็กหญิงสิริขวัญ
เด็กชายสุณัฐพล
เด็กหญิงหัทยา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอนิขวัญ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงอันดา
เด็กชายนิชาล
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงรัษฎากร
เด็กชายชูติเทพ
เด็กหญิงกันยาดา
เด็กหญิงพัชรียา
เด็กชายปยะศักดิ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๖

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๔

เด็กชายผไท
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กชายณฐกฤต
เด็กหญิงณัฐิชา
เด็กชายแทนไท
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายเตชัส
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงนันทวดี
เด็กหญิงพิมพ์นภัส
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายภูวนัย

นามสกุล
ดำแดง
พรหมปลอด
จันทรัตน์
ผลพงษ์
อักษรเงิน
ขุนนาพุ่ม
เพ็ชรทองอ่อน
ทองใบ
มอญ
มอญ
เทียนทอง
ไชยศร
แก้วมรกต
พรหมมณี
มโณเรศ
แก้วได้ปาน
เสียมไหม
เพชรจำรัส
รอดผล
ฉลูทอง
สังข์แก้ว
รัตน์แก้ว
ทองศรี
สิตะพงศ์
จินดาราม
ทองจันทร
ไฝเสน
สุกหอม
ศรีคงแก้ว
แก้วตาทิพย์
สังข์ทอง
ซ่วนเซ่ง
ชุ่มชื่น
บุญศรี
หนูแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ ๑๔๙
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ ๑๔๙

๐๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ ๑๔๙

๐๘/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ ๑๔๙

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกอ
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกอ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกกอ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอ
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกกอ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดวังใหญ่
วัดนิคมประสาท
วัดนิคมประสาท
วัดนิคมประสาท
วัดนิคมประสาท
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดโคกนา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา
วัดนิคมเทพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๕

เด็กหญิงมาลารัศมี
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงชวิศา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงธนาทิพย์
เด็กชายปฎิพัทธ์
เด็กหญิงปณนภัส
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายสิราวุฒิ
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กชายดำรงศักดิ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๓๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๕

เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงมนตรา
เด็กชายอิสระ
เด็กหญิงกชภัส
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรกฏ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายคณิตสรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๖ เด็กหญิงจันทร์ทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๗ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๑๙

เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กหญิงชญานุช
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชินกฤต
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายทศพร
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงภัคจิรา

นามสกุล

แซ่เอี้ยว
เพชรสุข
ลั่นคีรี
ทองยอด
ปกษีแซ่
กลำมาตย์
หนูช่วย
บุญเกิด
วุ่นซิงซี่

พรหมอิน
ก๊กเซง
สุวรรณมณี
สุทธิจันทร์
แดงหนอแดง
พงษ์ศิลา
ภัทรประกิตกุล
คำจันทร์
พรมขวัญ
ทองงาม
ทองเปนไชย
ปานลุง
สุขกระจ่าง
ไฝจันทร์ทอง
เทพรัตน์
หนูทอง
พงศ์รัตน์
ปานดำ
พรหมมีฤทธิ์
สุทธวงค์
สุคลแก้ว
บุตรภูมิ
แปลงแก้ว
ใยแสง
แก้วกับบัว
แซ่เลี่ยว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วัดนิคมเทพา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา วัดนิคมเทพา

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

วัดนิคมเทพา
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กชายวรชัช
เด็กชายวรวุฒย์
เด็กหญิงศรณยา
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสหชัย
เด็กหญิงสุวภัทร
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายโกศล
เด็กชายชวันวิทย์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงธนัตพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายภูศกร
เด็กชายมกรธวัช
เด็กชายมชานนท์
เด็กชายรณกร
เด็กชายรติกร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายอนุพงค์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงกิตตินันท์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายณัฏชนนท์
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายปวิตร
เด็กหญิงพรพนา

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๔

นามสกุล

พรหมมีฤทธิ์
พรมแก้ว
จันสังค์
สิมศิริ
โนมพรรณ
ไชยศรีขวัญ
รัตนมณี
จันทโร
ดำรงฤทธิ์

ลักษณะ
ทาหาญ
มุสิกชนะ
เสนแก้ว
ทองสุก
จันทองสูง
ทองตราชู
เดิมยิริง
ยวนเกิด
แก้ววิชิต
บัวก่อเพชร
ขุนทอง
แก้วรุ่ง
ทองคำ
ตรงจิต
ทองคำ
ขวัญเพชร
บุญแก้วเพชร
โมทะนะ
เชาวนสกุล
ทายะพิทักษ์
แก้ววิชิต
ศิลาเลิศ
ใจฉลาด
แก้ววิชิต
เด็กหญิงพรรณทิชา ยอสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนรุ่งภิญโญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดสะบ้าย้อย
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๕ เด็กหญิงพลอยปภัสร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๘๙

นามสกุล
เพียรดี
บัวแก้ว
ชายขวัญแก้ว
สลักคำ
สอสม
สถาพร
นุ้ยเปนไฝ
นุ้ยเปนไฝ
ยอดศรี
แก้วกุล
ศรีสังข์
บุญแก้วคง
สอนพันนอก
พรมขาวทอง
พรมนุ้ย
เสภาปลอด
ขุนดำ
จุ้ยแสง
ดำแก้ว
ศรีสุวรรณ
เผ่าสีหา
บาเหะ
เลาะและ
คงยอด
สุวรรณโณ
จันทร์ยก
มีเถื่อน
ทองนวน
ชาญปราณีต
บุญกอบแก้ว
ลิ่มป
สองบุญรักษ์
ทองวันดี
อินเกาะช้าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายจิรเมธ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายพรรษวัฏ
เด็กชายพิชญ
เด็กหญิงศรันยา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกิตติ์ภูม
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงอติมา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกานดา
เด็กหญิงสุขสกาว
เด็กหญิงกรรฑิมา
เด็กหญิงพัฒน์นรี
เด็กหญิงภัศรา
เด็กหญิงนูรฮูดา
เด็กหญิงสาวิทตรี
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกุลนันทน์
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงนิชานาถ
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกชกร กลมกลับแกล้วกล้า

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่า
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาม่วง

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาม่วง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูหา
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูหา

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูหา
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดบ้านเก่า
วัดโตนด
วัดโตนด
วัดโตนด
วัดโตนด
วัดนาม่วง
วัดนาม่วง
วัดนาม่วง
วัดนาม่วง
วัดนาม่วง
วัดนาม่วง
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๐

เด็กหญิงณัฐกาญ
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายทศพร

บัวสุวรรณ
คงเอียง
ชูแก้ว
เส้งย่อง
อินสว่าง
บุญโท
อยู่เย็น
ชายอิน
ทิพย์รักษา
แสงมณี
ผิวนวน
พรมสุวรรณ์
ยำยวน
หมวกพรหมทอง
บุญกอบแก้ว
เหมตะศิลป
รักษา
คงเปนยอด
สุขศรี
ยอดพรหมทอง
ด้วงแก้ว
ทองประสม
มณีโอภาส
อธิเกิด
พรหมอินทร์
ไทยประดิษฐ์
ยอดบุญ
ฆังคะมะโน
เมืองไทย
นวลไชย
จวนอ่อน
ดวงจันทร์
พรมชื่น
ศรีจันทร์
มากหนู

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๕

สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๖ เด็กหญิงธัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๔๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๔

เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวีรเทพ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงทิติยา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายตนุภัทร
เด็กชายธนกร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เด็กชายบารมี
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวชิรา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิกานต์ดา
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสิรินธร
เด็กหญิงสิริยากร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคูหา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูหา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำตลอด
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำตลอด

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำตลอด
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนมหาราช ๑

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดคูหา
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดถำตลอด
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๕

ชื่อ
เด็กชายสิริวัฒน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๖ เด็กชายสุรกรการณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๖

เด็กชายสุวพัชร
เด็กชายหัสชัย
เด็กชายอชิรวิชญ์
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงอาริสรา
เด็กชายอิฐศิวะ
เด็กชายเอกพงษ์
เด็กชายกชกร

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๗ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๔

เด็กหญิงการะเกตุ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงจิณณพัต
เด็กหญิงชนัญชน
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายญัตติพงศ์
เด็กชายณฐกร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงดากานดา
เด็กชายติณณ์
เด็กชายธนธัช
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนภาภรณ์
เด็กหญิงนฤมล

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๕ เด็กหญิงเบญจวรรณ

เด็กชายปรมินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๗ เด็กชายปารมี
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๘ เด็กหญิงเปมิกา
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๙ เด็กหญิงพิชญาดา
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๕๖

นามสกุล
เขาแดง
นิลสุวรรณ
ไชยคล้าย
คงสวัสดิ์
ทองกอบสม
คงบุญ
ชัยวิเศษ
หนูใหม่
เนินชนม์
ประกอบย่อง
สุวรรณโรจน์
ช่อสม
จันสมคง
แสงทอง
คงเดิม
บุญสุก
คงบุญจิตร
อุ่นมี
ประมวลศิลป
เพ็งลาย
เพชรพยาบาล
บัวสมบัว
ใจสงัด
ประกอบพุ่ม
ช่วยประสม
หนูล้อม
เพชรมณี
สีสมอ่อน
สุขเขียว
ตรีทอง
แก้วศรี
ทมราตรี
จันโท
ทองกอบสม
ฝนขุ่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๐

เด็กชายภคพล
เด็กหญิงภัทสพร
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายภานุภัทร
เด็กชายมนตรี
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กชายยุทธกรณ์
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายรุจดนัย
เด็กหญิงวรรณนิสา
เด็กชายวศิณ
เด็กชายวิริยะ
เด็กชายวีรชน

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๒

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๓ เด็กหญิงศรัณย์ภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๔

เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุลินย์ดา
เด็กชายเสาวนนท์
เด็กหญิงอทิตยาณ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอานนท์
เด็กชายกรภัทร
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กชายไชยพัฒน์
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงเตชิตา
เด็กหญิงทรัพย์สิน
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวุฒิ

นามสกุล
สีปาน
หนูพรหมแก้ว
คงสกุล
พะสะโร
จันทร์อ่อน
สว่างวงค์
สุวรรณรักษา
สุวรรณรักษา
แก้วดำ
บัวชาย
ฤทธิชัย
จันทร์ยก
ไชยอิน
ณ เขาแดง
สนธิ
กุลมณี
กำเนิดแก้ว
สุขสังข์
แดงเปนเดิม
อุทธวงค์
สุขสังข์
สุขแก้ว
แก้วเปนติ
อารินทร์
ธนะวงศ์
พุฒพวง
บริเพชร
สีสมอ่อน
ทองทั้งสาม
พรหมศรี
เปนไชย
ขวัญทองยิ้ม
ยอดบุญ
รักคุ้ม
คงบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๕ เด็กหญิงธัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๕๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๔

เด็กหญิงนิญาดา
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงปยากร
เด็กหญิงพัชรวดี
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
เด็กชายวินธกร
เด็กหญิงศศิปวีร์
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กชายก้องภพ

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๕ เด็กหญิงธัญญารัตน์

เด็กหญิงธิดา
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๗ เด็กหญิงนภัสสร
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๘ เด็กหญิงปรันธณา
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๖

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๐๙ เด็กชายพันธกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๘

เด็กชายพายุ
เด็กหญิงพิมลดา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายขวัญชัย

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๑๙ เด็กหญิงจันทกานต์

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐฑกมล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤติ
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงบุษราคัม
เด็กชายปกรณ์

นามสกุล

เกิด

เมืองชนะวร
ทองดี
โพชนุกูล
พรหมจันทร์
ทองหนูรุ่ง
ขวัญพรมสี
หาณรงค์
สุขสังข์
ไชยคล้าย
กล่อมแก้ว
รัตนพันธ์
มากผล
ละออง
มาลีหอม
เถาว์ทอง
แดงประเสริฐ
โพธิน
อุตสาหะมานะกุล
เจนชัย
แซ่ทู่
วงศ์กำไร
บุญแผง
บุญรอด
โลหะกุล
ขุนทอง
จันบัวลา
จิตตามัย
เอียดเฉลิม
พรหมจรรย์
ไชยคีรี
สุขพงษ์
คงยอด
ขวัญทอง
คงยอด
สุวรรณจันทร์

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดทุ่งไพล
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๐

เด็กหญิงปาลิน
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงมาลิสา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงฤทัยมาศ
เด็กหญิงลักขณา
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กชายวศิน
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงสุพิศตรา
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายสุริยา
เด็กชายสุวรินทร์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๓

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๔ เด็กหญิงเสาร์วรัตน์

เด็กชายอนุชิต
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๖ เด็กหญิงรดามณี
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๕

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๖

เด็กชายสิลา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กชายกองเงิน
เด็กหญิงกุลกัลยา
เด็กหญิงฑิมพิกา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายปุณกันต์

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๗ เด็กหญิงพฤษานันท์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๔

เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงศศิภา
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงเขมจิรา

นามสกุล
โคตรประทุม
สุวรรณจินดา
เพ็ชรเล็ก
รักไทย
เกลาแก้ว
รัตนะมาลี
จอมคำสิงห์
สุวรรณไชยรบ
หน่อพงษ์
หอมหวล
บุญสว่าง
ชัยสวัสดิ์
เหมเงิน
จันสุวรรณ์
เจนชัย
วิลา
สร้อยมี
คงทอง
สลิหมีน
หาญณรงค์
แก้วบุตร
จุลดำเนิน
เพ็ชรคง
พูนจันทร์
มะโนเพ็ชร
เกตุอุไร
แซ่จ้อง
เรืองดำ
สกุลวศิน
รักชาติ
โกจนาท
ช่วยนุกูล
ดำสี
แก้วประดับ
พรมแจ้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

โคตรกำพี้
จันทร์แก้ว
หนูขาว
วีระสุนทร
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๙ เด็กชายไชยปราการ อยู่ยืน
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๐ เด็กหญิงฐิติมา
แพร่น่าน
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๑ เด็กหญิงณัฐิดา
ปุสวิโร
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๒ เด็กหญิงทักษอร ลอยเลื่อน
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๓ เด็กชายธนกฤต ฤทธิเดช
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๔ เด็กชายธนภัทร หงีฮะ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๕ เด็กหญิงธัญชนก แสงภักดี
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๖ เด็กชายนรากูล ไชยกูล
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๗ เด็กหญิงปวริศา วงค์สวัสดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๘ เด็กหญิงพนิดา
เกตุแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๗๙ เด็กชายพรรษา หนูทวี
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๐ เด็กหญิงพิชญาภัค อยู่คำมะดัน
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๑ เด็กชายพิชิต
มะลิแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๒ เด็กชายพีรพัฒน์ ผลอำนวย
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๓ เด็กชายภูริทัตย์ แดนกมล
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๔ เด็กชายมณฑล
เจียรบุตร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๕ เด็กหญิงมาติกา แซ่จ้อง
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๖ เด็กชายเมธาวิทย์ บุตรเอก
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๗ เด็กหญิงวนิดา
ไพรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๘ เด็กชายวุฒิชัย
ยวงใย
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๘๙ เด็กชายสหชัย
เขาไข่แก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๐ เด็กหญิงสาวิกา ชูหนู
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ สีหาชาติ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๒ เด็กหญิงสุนิสา
มิตรรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๓ เด็กชายอธิยุต
กลั่นจันทร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๔ เด็กหญิงอภิญญาภัส พรหมบุตร
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๕ เด็กหญิงอรอินท์ จัดพิบูลย์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๖ เด็กชายกฤตเมธ หมัดอาดัม
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๗ เด็กชายปญญาวุธ กาศหาญ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๘ เด็กชายพิชิตพล นพคุณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๙๙ เด็กหญิงอัสนีม
เส็นทอง
เด็กชายจิรายุ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๖ เด็กชายจิรายุ
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๗ เด็กหญิงจีราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๘ เด็กชายชิติพัทธ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๖๖๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดต้นพยอม
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายกรวิก
สอหลี
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๑ เด็กชายกิตติกวิน พลพงค์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๒ เด็กหญิงเนตรนภัทร คุ้มสุข
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๓ เด็กหญิงเนตรนภา ศิริสวัสดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๔ เด็กชายภานุพงศ์ เหิงขุนทด
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๕ เด็กหญิงมินตรา สังข์ขาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๖ เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์แก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๗ เด็กหญิงสุปญญา พันธ์งาม
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๘ เด็กหญิงอัสรา
เพ็ชรเล็ก
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๙ เด็กหญิงโกลัญญา อินอ่อน
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๐ เด็กชายปกรณ์
จันทร์ทอง
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๑ เด็กหญิงปาริฉัตร กาศหาญ
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๒ เด็กชายภาณุรักษ์ มะโนเพ็ชร
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๓ เด็กชายภูวรินทร์ บุญหลัง
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๔ เด็กหญิงยาลินดา หีมหมัน
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๕ เด็กหญิงศลินดา ทองเอียด
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๖ เด็กชายอนุชิตธิ์ มะโนเพ็ชร
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๗ เด็กชายธนัช
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๘ เด็กชายธนากร
วิชิต
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๑๙ เด็กชายธีรวัฒน์ เพ็ชรจินดา
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๐ เด็กชายนันทกร เพ็ชรจินดา
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๑ เด็กชายพัฒนา
อำดาฮัก
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๒ เด็กหญิงรินดา
จันศิริ
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๓ เด็กชายกันตพัฒณ์ หนูขาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๔ เด็กหญิงกาญจนพร อ่อนไพรี
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๕ เด็กชายจักรพงศ์ มุสิกะเจริญ
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๖ เด็กหญิงฐิตินันท์ หนูขาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๗ เด็กชายธนศักดิ์ เอี่ยมสกุล
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๘ เด็กหญิงบุณฑริกา หนูขาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๒๙ เด็กชายสินทยา เลียวดำ
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๐ เด็กชายสุทธิพงษ์ หนูขาว
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๑ เด็กชายอดิศร
ชะโลมรัมย์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๒ เด็กหญิงจีรพรรณ เผือกสอาด
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๓ เด็กชายวัชรินทร์ แก้วหวาน
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๔ เด็กชายวีรศักดิ์ หนูน้อย
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๐๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านใหม่
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านใหม่
๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู

๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดปาดังเบซาร์
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๕

เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายเอกสิทธิ์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายนรินทร
เด็กชายนวพร
เด็กชายอรุณรักษ์
เด็กหญิงกัญธิมา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายดาริส
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนที
เด็กชายพชรชนก
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายสีหนาถ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอณนทชัย
เด็กหญิงอภิวรรณ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงจิรวดี
เด็กหญิงชัญญา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุพิตา
เด็กชายกรวิช
เด็กชายชัชวิน
เด็กชายทรงภพ
เด็กหญิงธีรฎา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพลกฤต
เด็กหญิงลูกนำ
เด็กชายสมพงศ์
เด็กหญิงสุวิชญาน์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงบุณญาพร
เด็กชายสิงหา

บูรณ์ชนะ
พลายชุม
สงจร
ศรีบุญเรือง
แซ่ต้ัน
เสาสำราญ
สีสมสาร
แก้วเรือง
ศรียศ
เพชรรัตน์
วิจิตร
วงศ์คำษา
บุญศรีจันทร์
ชูประดิษ
ชื่นบาล
วงค์พุธ
คงตุ้ง
แซ่เหลี่ยม
อ่อนทอง
รัตตโน
เม่งเจริญ
แพ่งโยธา
จันทร์อ่อน
พรหมนุกูล
ชนูนันท์
ณ พัทลุง
ทองชูช่วย
คงจันทร์
เรืองมา
เสนาจิตร
สุขศรี
คงสุวรรณ
หงษ์จันทร์
อภินันท์จารุพงศ์
แปนประโคน

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๖๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดห้วยคู
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดห้วยคู
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวถนน

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวถนน

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวถนน

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวถนน
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวถนน

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางเกาะ

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางเกาะ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางเกาะ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปริกใต้
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปริกใต้
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปริกใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๐

ชื่อ
เด็กชายปยพงษ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๑ เด็กหญิงพัชราภรณ์

เด็กหญิงมัลลิกา
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๓ เด็กชายอภิรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๔ เด็กหญิงนาฏญา
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๕ เด็กชายปุณกัณฑ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๒

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๖ เด็กหญิงฉัตราภรณ์

เด็กหญิงปญจพร
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๘ เด็กหญิงวิชญาพร
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๙ เด็กชายจักรภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๐ เด็กชายเริงฤทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๗๗

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๘

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายบุญชัย
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กชายกันตวิชณ์
เด็กชายคณพล
เด็กชายคณากร
เด็กหญิงชนาภา

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๘๙ เด็กหญิงทัศนวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๗๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๔

เด็กชายทินกร
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายปพนศักดิ์
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงลลิดา
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอธิการ
เด็กหญิงศุภากร
เด็กหญิงดาวเรือง
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกุลณัฐ

นามสกุล
ชาแช
วิจิตร
รัตนะ
ทิพยนุกูล
สวัสดี
จันทโร
ศรีวรรณ
สงนวล
ยอดศรี
วรรณพงค์
สุวรรณรัตน์
แผ่เผื่อ
คุนนะวง
วัฒพรหม
บุญนะ
เภอสม
วงศ์ปอม
พิทักษ์สุข
คำเอี่ยม
ปานทอง
พรหมร่วมแก้ว
ศรีจันทร์งาม
มิตรสะโร
คงทอง
พินทอง
จันทรัตน์
รัตนะ
เพ็ชร์มี
ขาวแก้ว
หาระสาย
วุฒิปุญญะ
พันธะ
กองสิน
เพ็ชรฉาย
กลัดทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปริกใต้

๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงแก้วใจ
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๖ เด็กหญิงจารุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๗ เด็กชายณัฐพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๘ เด็กชายนัทธพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๕

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๐๙ เด็กหญิงมนปริยฉัตร
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๘

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอชิรพัฒน์
เด็กชายสมพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุรีมาศ
เด็กหญิงธิมาพร
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงพีรธิดา
เด็กชายภคพล
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กชายกษิดิส
เด็กหญิงกัญชลิกา
เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กชายโกมล
เด็กชายคุณภัทร
เด็กชายชัชชน
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณภารัตน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงธิดารัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๓๙ เด็กชายนนท์พิทักษ์

นามสกุล
ณิชากรพงศ์
เงินแก้ว
อภัยภักดี
วุ่นแปน
ศรีจันทร์งาม
หนูแก้ว
สุนทรภักดี
ร่วมบัว
มากศรี
ลักษณะ
แสงศรี
ชูจันทร์
สำคัญยิ่ง
โรจชะนะ
เทียมเมือง
ดำเนินงาม
สุทธิสาร
เทียนทอง
สุวรรณมณี
ปาละคะเชนทร์
นพรัตน์
รุ่งสงศรี
คังคะโน
สังธรรมรอด
แซ่ตัน
พันธ์อร่าม
ศรีสุวรรณ
พันธ์ช่วง
โยมเมือง
สังข์ทอง
ชัยจิตร
คงสุด
ชุมช่วย
ณ พัทลุง
มนัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าข่อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าข่อย
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าข่อย
๓๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าข่อย

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดหัวถนน
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๐

เด็กชายนภมลฑล
เด็กชายนิติธร
เด็กชายบุญยารัก
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กชายปรมี
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพระนาย
เด็กหญิงเพ็ญนภา

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๗

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๘ เด็กหญิงภัทรวลัญช์
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กชายยศกร
เด็กหญิงรสิตา
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงสุกฤตา
เด็กชายสุภกิณห์
เด็กชายอนิรุจน์
เด็กชายอุทัย
เด็กหญิงกณิชา
เด็กชายคณิศร

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๕๙ เด็กหญิงจันทกานต์

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๔

เด็กหญิงชยาภรณ์
เด็กชายชัญวัฒน์
เด็กชายชัยเจริญ
เด็กหญิงฐิติวรดา
เด็กชายณัฏฐชัย
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธันยกร
เด็กชายธีทัต
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กชายปญณกร
เด็กหญิงปนปนัทธ์
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพชร
เด็กชายพรเทพ
เด็กหญิงพรภัส

นามสกุล
สุทธิวงศ์
สุขพรหม
พลเที่ยง
สุวรรณโณ
ชูแสง
บัวสม
เพชรคง
เรืองดำ
เต็มซ้อน
สุขใส
เทพสง
ไชยพรหม
จันทร์ขาว
จันยัง
ชุมวงค์
ปานแก้ว
รัตนกุล
เพ็งสถิตย์
สุชลธารา
จารัตน์
ตัวบุญ
ศรีสว่าง
สิทธิพงศ์
โล่ห์ทอง
ชุมขวัญ
ทองสุริวงค์
วุ่นซิ้ว
รักนุ้ย
ดำทอง
ช่วยประสม
สุวรรณรัตน์
อาษาสุจริต
พรหมเกิด
หวานแก้ว
ภู่ระย้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๕

เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายรังสิมันส์
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวริญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัฒนะ
เด็กชายศุภณัฏฐ์
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอภิสิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๐

เด็กชายอรรคเดช
เด็กหญิงอัญฌิษา
เด็กชายอาณัตพล
เด็กหญิงอาภาภัทร
เด็กชายนพกร
เด็กหญิงกุลธิดา

สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๑ เด็กหญิงชวัลลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๘๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๐๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายนัทพล
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กชายนิพัทธ์
เด็กชายปรินทร์
เด็กชายปณณวัชร์
เด็กหญิงพิมญดา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงเมธินินทร
เด็กชายยศกฤต
เด็กหญิงรวิสรา
เด็กหญิงฤทัยรัตน์
เด็กชายวงศกร

นามสกุล
ลำดวน
วิลัยเลิศ
จันทร์คง
เจริญจิต
ปราบฤทธิ์
หวานแก้ว
เจียมทรัพย์
บุญจันทร์
เรืองติก
ขันเอียด
แก้วหนู
แก้วรัตนะ
แก้วขุนนาง
แสงแดง
มะลิวรรณ์
เหมือนจันทร์
บุญแก้วขวัญ
ยอดสวัสดิ์
เอียดแก้ว
จันทสุริวงค์
ชำนาญนา
ฆังคะมะโน
เรืองดำ
เพชรสลับแก้ว
บุญนุ้ย
กลับใจได้
พิกุลกลิ่น
นกรอด
ละมุลตรี
เต็มราม
หวานแก้ว
นวนจันทร์
เลื่อนลอย
แก้วมณี
เมืองแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๐

เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรกัญญา
เด็กชายพาวินท์
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงรัชนีกรณ์
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระภัทธ์
เด็กชายนาธาน
เด็กหญิงนำอิงค์
เด็กหญิงบุญยานุช
เด็กหญิงปฐมาวดี

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๓

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๔ เด็กหญิงพิรุฬลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๒

เด็กหญิงเพชรนภา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายมนัสศักดิ์
เด็กชายวสุนธรา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศศิธาริณี
เด็กหญิงศิรภัสศร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภาพิรญ์
เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสายธาร
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงกมลชนก

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๓ เด็กชายกฤษณกันท์
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๔

เด็กหญิงกิ่งนภา

นามสกุล
สนหละ
อินทมุณี
สุขเรือง
ชูเชิด
ชูแก้ว
ชัยณรงค์
ธรรมทินโน
แก้วสุวรรณ์
แก้วชูทอง
ทองนิ่ม
มณีคุณ
ไข่สังข์
ตรีไวย
ชะตาแก้ว
นุมาศ
อินธรรมโม
มีชุม
ตรามีคุณ
จันทภาโส
สุระเสนี
ปลอดทอง
เหล่ากาวี
ชาติสุวรรณ
หลงพงค์
ทองนพคุณ
แจ่มจันทา
สิงหะตะโน
ศรีสว่าง
พรหมจันทร์
ปาณียะ
ปราบณรงค์
สุชลธารา
ไชยวงษ์
ชื่นทับ
แก้วกับทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๖

ชื่อ

เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายปญญวัจ
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงลลิตวดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายอดิศร

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๗ เด็กหญิงเบญญาภา
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงกรรณิสา
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงนิศามน
เด็กชายวราเมธ
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงมาริสา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงสุณัฏฐิกา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายณัฎฐากร

นามสกุล

อัดซิ้น
หมัดเจริญ
มูสิกะชาติ
หนูช่วย
พบพาล
ทองนพคุณ
กัลยาศิริ
จันดำ
แพงบุญ
ชูศิริ
บุญรัตน์
ธรรมรักษา
สำเภาทอง
ฤทธิโต
นิ่มเกต
พวงแก้ว
ไหมแก้ว
ทองปอง
ใจกระเสริม
บุญเทพ
ศรีวะปะ
สังฆะโต
มากหนู
โปจีน
ทิพย์แก้ว
ทองมีขวัญ
จุลนวล
คงสุข
คงศรี
ทวนทอง
พระธาตุ
หล้ามา
บุญประกอบ
คงขวัญ
มะโร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจังโหลน
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจังโหลน

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจังโหลน
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดจังโหลน

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดจังโหลน
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไทรใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคูหาใน
๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาใน
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาใน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาใน
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดคูหาใน

๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดควนหวาด
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดไทรใหญ่
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๐ เด็กหญิงธมลวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๕

เด็กหญิงนภาเพชร
เด็กชายวีรวัตร
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงกมลรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๒

เด็กหญิงสิริกมล
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กหญิงนิภาวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๓ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๓๙๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๔

เด็กหญิงหฤทัย
เด็กชายชนสรณ์
เด็กหญิงนศรา
เด็กหญิงเพชรณิชา
เด็กหญิงสุมิญชา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนวินท์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงรัชณีกรณ์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงดวงดาว
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายกมัยเทพ
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงณัฐณิชา

นามสกุล
ฆังวารี
นวลจันทร์
บัวแสง
เดชพันธ์
พูลชุม
กองคำ
มณีรัตน์
คีรีเดช
แซ่ล้ิม
ขวัญแก้ว
รักเงิน
คงซ้าย
บุญจันทร์ศรี
คงเพ็ง
ขวัญสง่า
หนูเงิน
สุวรรณชาตรี
หีมเห็ม
คงยอด
มีรุ่งเรือง
หมัดอะดั้ม
ศรีสมโพธิ์
มณี
คงบางปอ
สุขพันธ์
คำดำ
มัคฆะ
ด้วงชู
ประจวบสุข
ขุนเจริญ
สุขะปุนะพันธ์
รักนุ้ย
ยางทอง
ศัยวะเดช
กิจสถิตย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านควนขัน
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนขัน
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนขัน
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย

๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนนา
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนนา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๕ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายภานุกร
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๖ เด็กชายณัฐวุฒิ
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๕

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๗ เด็กชายประสิทธิกาณย์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๒

เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงณัชริญา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงบุญจิรา

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๓ เด็กหญิงเบญญาภา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๒๙

เด็กชายพลวัฒ
เด็กหญิงพิชากานต์
เด็กชายรชต
เด็กหญิงศิริจรรยา
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กชายพชรพล

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๐ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๑ เด็กชายศรัญยพงค์

เด็กหญิงอภิชญา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๓ เด็กหญิงกานต์ศุภา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๔ เด็กหญิงปาลิตา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๕ เด็กชายพงศกร
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๒

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๖ เด็กหญิงพลอยปภัส

เด็กหญิงยลธิดา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๘ เด็กหญิงสลิลทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๙ เด็กหญิงณิพาดา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๓๗

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๐ เด็กหญิงรวินทร์นิภา
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๕

เด็กชายรวินทร์
เด็กชายณฐ
เด็กชายณวัฒน์
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กชายเตโช

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๖ เด็กหญิงทิพย์วรรณ

เด็กชายแทนคุณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๘ เด็กชายธราเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๗

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๔๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

นามสกุล
สีมาเมือง
เพ็ชรมณี
ชูปาน
เกษมุล
แจ่มจันทา
บุญส่ง
จันทร์ขาว
เมืองแก้ว
ทองสุริวงศ์
เรืองดำ
ฆังคะมะโน
สุวรรณชาตรี
กองจันทร์
ขันทอง
ศิริอินทร์
สมะบุบ
เทพแก้ว
เพชรพันธ์
ศิริอักษร
หนูรุ่งเรือง
พรหมคง
ทองเทียบ
เรืองเพ็ชร
ศิริอักษร
หาวงค์
คำศรี
มินยะกากี
สุวรรณรัตน์
วงศ์พุธ
ศศิธร
เตชะวันโต
คนเพียร
จิตตกูล
มณีสุวรรณ
ราชทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนนา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนนา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนนา

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนนา
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดใหม่ทุ่งคา
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดปฐมยาตราธรรมาราม
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๐

เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธิปก
เด็กชายปพนธนัย
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กหญิงรดา
เด็กหญิงวนิษา
เด็กชายวรัญู
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศรายุธ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุตาภัทร
เด็กหญิงสุธารส
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายกชพล
เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกัญญณัท
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงกัญฐมณี
เด็กชายกันต์ธฤต
เด็กชายกันตินันท์

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๖

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๗ เด็กหญิงกัลยากรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๔

เด็กชายกิตติคมน์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายกีรพัชร
เด็กหญิงกุลจิรา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงขัตติยาภา

นามสกุล
ด้ามทอง
เพชรรัตน์
ทองกุล
แก้วรัตนะ
ชูช่วย
สุวรรณมณี
ไกรธนาเศรษฐ์
อุบล
ขณะรัตน์
ฉายลิ่ม
ดำสุข
ชูทอง
คงมัยลิก
ยางทอง
นวลมณี
ปนระสี
คุ้มบ้าน
รัตนกุล
บุญประจำ
เพชรวารี
บุญมะโน
บุญแก้ว
จันยัง
คงเอี่ยม
วิสมิตนันท์
เรืองทอง
อำภา
ทองชุม
นับถือบุญ
ชูโต
ทิพยมาศ
ศรีลาพันธ์
บัวอินทร์
ถมยา
ด้วงเอี่ยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเขมจิรา เพ็ชรดำ
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๖ เด็กชายคณาธิป ยิ่งยง
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๗ เด็กชายจงรักษ์ เจริญดี
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๘ เด็กหญิงจิณศิกานพ์ ขจรสุวรรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๙ เด็กชายจิรวัชร
เก่งเซ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๐ เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขงาม
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๑ เด็กหญิงจีรนันท์ จันทองพูล
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๒ เด็กหญิงชญานี เพชรย่อง
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๓ เด็กชายชยกร
มลิแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๔ เด็กหญิงชยาภรณ์ หนูดำ
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๕ เด็กหญิงชยิสรา หวังหนู
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๖ เด็กชายชวทรรศ ศรีไตรรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๗ เด็กชายชัชฤทธิ์ แย้มจิตร
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๘ เด็กหญิงชัญญานุช นวลละออง
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๙๙ เด็กชายชาตรี
เครือก้อน
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๐ เด็กชายชิษณุพงษ์ หวังหนู
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุมเรียง
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๒ เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีษะสมุทร
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๓ เด็กชายเชิดเกียรติ ตั้งสุย
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๔ เด็กหญิงญาณิศา แซ่หุ้ย
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๕ เด็กหญิงฑิตฐิตา โกสินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๖ เด็กหญิงฑีลักษณ์ศมี คงยอด
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๗ เด็กหญิงณชนก สุวรรณมณีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๘ เด็กชายณฐณกร นกแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๐๙ เด็กชายณธชพงษ์ ทองชาติ
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๐ เด็กหญิงณภัทร ทวีวงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๑ เด็กหญิงณภัศวรรณ นาคกลำ
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๒ เด็กหญิงณัชชานันท์ พะสริ
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๓ เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศรีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๔ เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายสินธุ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๕ เด็กหญิงณัฐฐานันท์ สิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๖ เด็กหญิงณัฐณิชา ปานแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๗ เด็กชายณัฐภัทร ไชยวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๘ เด็กหญิงณัฐมณ ชาวสวน
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๑๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ มณีรักษ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๐๘๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๐

เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายเดชาวัชร์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายถิรเจตน์
เด็กหญิงทัตติยา

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๕

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๖ เด็กหญิงทิพยาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๗

เด็กหญิงทิพอัปสร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนสร
เด็กชายธนะโชติ
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงธีรนุช
เด็กชายนนท์ปวิธ
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนเรศ
เด็กชายนฤเดช
เด็กชายนัฐพล
เด็กหญิงนิตย์รดี
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กหญิงนิษฐพิถย์

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๘ เด็กชายบรรดาศักดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๔

เด็กชายบวรรัตน์
เด็กชายบุญญวัต
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปทุมวดี
เด็กหญิงปนัดดา

นามสกุล
คชกูล
ฆังคะมะโณ
พะสริ
แย้มอิ่ม
แซ่ล่ิม
ทองกุล
สุวรรณชาตรี
ช่อมณี
พงษ์จีน
วรรณกูล
หลิพันธ์
บุตรวงษ์
ชูวิจิตต์
ทองราช
เช้าจันทร์
ศิริวัฒน์
ชูรัตน์
เอียดจงดี
เสนีย์
บุญสนิท
ชูช่วย
อินทรัสพงค์
วิไลรัตน์
คงมัยลิก
รักขุนส่อง
ภักดีอักษร
ฆังคะสะเร
หนูกลับ
เทือกเพชร
อาดำ
นันธิโย
สุวรรณวงค์
จันทร์เกตุ
ไชยงาม
มณีโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๕ เด็กหญิงปภาวรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๖

เด็กชายปยุต

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๗ เด็กชายประวันวิทย์
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๓

เด็กชายปวรุตม์
เด็กหญิงปวัณรัตน์
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงปารมี

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๔ เด็กหญิงปนญาณภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๒

เด็กหญิงปนนภา
เด็กชายปุณฐณัฐฐ์
เด็กชายปุณณภพ
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงผัลย์ศุภา
เด็กชายพชรดล
เด็กหญิงพรรณดาว
เด็กชายพริษฐ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๓ เด็กหญิงพลอยพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๘๙

เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพัสกร
เด็กชายพิชุตม์
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายพีระภัทร
เด็กชายพุฒิพัฒน์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กชายภูวนาถ
เด็กชายยศกร
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงรพีพรรณ
เด็กหญิงรัชฎา
เด็กชายรัชฏะ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ไชยภูมิ
จิตปาโล
สุจิตะพันธ์
บุญธรรม
บัวสม
มุสิกะชาติ
หัสดำ
แก้วดี
ชูประดิษฐ์
จันนุ้ย
อารมฤทธิ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

เมฆสุวรรณ
มุสิกะชาติ
เกิดสุวรรณ
ยางทอง
ชูโต
ณ สุยสกุล
ขติยะสุนทร
พุทธโกษา
เขียวจู
พูนจันทร์
ขุนจางวาง
แก้วพิบูลย์
อินทะสุวรรณ์
โปจีน
อ่อนภักดี
พรหมคล้าย
ชูลีรักษ์
จันทภาโส
ผัดสมุทร
ทองรักษ์
สุวรรณมณี
หนูทอง
พุฒศรี
วิชาธิคุณ

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๑๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงรัตน์วิมล ดิษฐสระ
เด็กหญิงลักขณาวิมล ชูลีรักษ์
เด็กหญิงวรพิชชา ภู่โพล้ง
เด็กหญิงวรรณลดา วรรณพิบูลย์
เด็กหญิงวรลักษณ์ อินรัสพงค์
เด็กหญิงวรวลัญช์ โมรา
เด็กชายวสวัตติ์ มีแก้ว
เด็กชายศรัทธา ศิริวัฒน์
เด็กชายศรีราวิย์ พรหมเมศร์
เด็กชายศักดากร ฆังคะสะเร
เด็กชายศิรชัช
พงษาวดาร
เด็กหญิงศิรภัสสร คงสม
เด็กชายศุภกิตติ์ หนูแทน
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีช่วง
เด็กชายสันติภาพ วาทีตรง
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทองขาว
เด็กชายสิรภพ มุสิกะ
เด็กชายสิรวิชญ์ จำนง
เด็กหญิงสุจินันท์ อันยา
เด็กหญิงสุธาธินี ศรีพลับ
เด็กหญิงสุพัฒตรา ทองอ่อน
เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนะ
เด็กหญิงสุภิสรา ทองวิจิตร
เด็กชายอชิรวิทย์ เขียวประดิษฐ
เด็กชายอติวิชญ์ จรจันทร์
เด็กหญิงอรวีณ์ ชูจันทร์
เด็กชายอานันตโชค ไทยสว่าง
เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณมณี
เด็กหญิงอุบลทิพว์ อ่อนรักษ์
เด็กชายเอนกพงศ์ พรมเพ็ชร์
เด็กหญิงไอลดา ศรีชูทอง
เด็กชายพงศธร คล่องการ
เด็กชายภาณุพงศ์ ชุมนุม
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ฟกเขียว
เด็กหญิงธัญชนก ชุมทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๕

เด็กหญิงธัญสิริ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนภกานต์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนิชธาวัลย์
เด็กหญิงบริรักษ์
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายพลากร
เด็กชายพีรพงศ์
เด็กชายพีรพันธุ์
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสิงห์หราช
เด็กชายสุวิจักษณ์
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กหญิงกมลวัลย์
เด็กหญิงกริสรา
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กชายฐากูร
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายตรีโรจน์
เด็กชายธีรธร
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอาริษา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายวรากร
เด็กชายศุภกร

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๕๙

นามสกุล

สุวรรณชาตรี
ยี่สุ้นแสง
หนูรักษ์
ใจรักษ์
จันทโร
ชีถนอม
รักษ์ทอง
ทองอินไข่
บัวตุม
บัวตุม
จันวาน
เจนทะเล
ปญญาโญ
เม่งเลี่ยม
หนูวิไล
ปลดทุกข์
สุวรรณจิตร
จันจุฬา
กุลทอง
ปลดทุกข์
จิวานิจ
พิทักษ์
ไหมคง
จันทร์ทอง
มะโนสนีย์
สุวรรณรัตน์
แก้ววิเชียร
โสปยะ
จันทวุฒิ
หลิพันธ์
ใหมทอง
ทองขาว
พรหมคณะ
ใหมทอง
เด็กหญิงกมลกาญจน์ สุขพรหม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ

๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกรอบ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกรอบ

๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียง
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๐

เด็กชายชัชชวิศ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฏฐากร
เด็กชายนันธกรณ์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรมน
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุจารี
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญฤดี
เด็กชายธวรรตศร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงสุกสกาว
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายอภิเดช

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๖

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๗ เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๔

เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายกอบศักดิ์
เด็กชายประกาศิต
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กหญิงกลอนแก้ว
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงธนัญญา

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๕ เด็กชายฟาประกาศิต

เด็กหญิงธิดารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๗ เด็กชายพสิษฐ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๘ เด็กหญิงกมลชนก
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๙ เด็กหญิงกรวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๘๖

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์

เด็กหญิงชุติมา
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๒ เด็กชายธนัตถ์กร
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๓ เด็กชายศราวิณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๔ เด็กชายอติชาติ
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๑

นามสกุล
แก้วประสม
วรรณกูล
อุไรรัตน์
ใหมทอง
ยอดสวัสดิ์
ปานแก้ว
เลิศคารม
วิเชียรคู่
สวัสดิ์ทวี
สุวรรณชาตรี
นวลทองแก้ว
ทองชุมนุม
หนูปลอด
อินทนุ้ย
เพชรมณี
เซ่งฉิม
แก้วศิริ
สำอางกาย
มุณีแนม
จันทร์เกตุ
ชุมทอง
ไชยภูมิ
สุนทรบัวหลวง
เรืองศรี
ภู่มี
พุ่มไพบูลย์
รักแก้ว
เพ็ชร์ขวัญ
เต๊ะสมัน
ชัยเพชร
ปุยพล
นวลละออง
นิลสุวรรณ์
สุวรรณโณ
เบลคาเซม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองปลิง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองปลิง
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางงาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางงาม

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางงาม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดควนเนียงใน
วัดบ่อบัวแก้ว
วัดบ่อบัวแก้ว
วัดบ่อบัวแก้ว
วัดบ่อบัวแก้ว
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม
วัดปานศึกษาธิการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๕

เด็กหญิงสิรภัทร
เด็กหญิงอริษา
เด็กหญิงนภัทษร
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอังศุมาลี
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกอแก้ว
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนพปฎล
เด็กชายภูริพรรธน์
เด็กหญิงลดาวัลย์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายกิตติพันธุ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนวัติ
เด็กหญิงสุรัตสา
เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงณิชาภา
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงรวรรณจิต
เด็กหญิงสาวิตา
เด็กชายสิรวัชญ์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายณรงค์เดช

สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๒๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๒๙

นามสกุล
ตามปญนะ
ธนะเวช
เซ่งเข็ม
ไชยชนะ
ประยงค์หอม
รัตนวงศ์
แก้วมะณี
โมรา
พรมสุวรรณ์
พิศาลสินธุ์
ภาคโร
ดำแก้ว
พรหมคล้าย
ชุมชาติ
พงษ์เส็น
ซ้ายหนู
กิ้มด้วง
อ่อนทอง
อินทะโร
คงชาตรี
กัลยะเวทย์
ฤทธิบูรณ์
สินสงวน
เอียดหนู
หยูจีน
รัตนพงษ์
อิโต้
พะสริ
ขิดล่อง
บัวทอง
บุญศัพย์
นักเทศ
แก้วรัตน์
ธรรมวาสี
กาญจนเพ็ญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปากจ่า
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปากจ่า

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางทีง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางทีง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางทีง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดควนโส
วัดปากจ่า
วัดปากจ่า
วัดโพธิธรรมาราม
วัดโพธิธรรมาราม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม
วัดโคกเมือง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางทีง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงเบญจรัตน์
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงผกากรอง
เด็กชายภูเบศ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักรินทร์
เด็กชายจิรพงศ์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

แก้วมณีโชติ
แก้วห่อทอง
ฤทธิบูรณ์
ถาวร
นักเทศ
เพ็ชรศรี
ภูมี
จันงาม
บุญโท
วรรณกูล
อาวรณ์
ช่างประดิษฐ์
ผอมกรด
พุทธส่องศรี
แก้วบุตร
สังข์เพชร
สุวรรณชาตรี
พุฒสองสี
คลังมนตรี
นิลสุวรรณ์
พูลเกิด
จันงาม
วงค์ประดิษฐ์
เพชรแก้ว
ณ พิบูลย์
มากเกื้อหนุน
จันทร์เมือง
วรรณสิงห์
สรรพพันธุ์
บุตรวิเชียร
เพชระ
นนทพัฒน์อังกูร
พรหมมา
เมืองฤกษ์
ทองแก้วแก้ว

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๘

เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายวีรพงศ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงฐิติวัน
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงสุชาวดี

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๔๙ เด็กหญิงสุปยานันท์

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๐ เด็กหญิงหญิงธิกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๔

เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงยุพาภรณ์
เด็กชายภูวนัตถ์
เด็กชายชัยกร
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงสัตตบงกช
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายโกมินทร์
เด็กชายภูมิพิศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบางเหรียง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าควน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองคล้า
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองคล้า

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองคล้า
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม)
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดบางเหรียง
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดปากันตพงษ์
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแพรกสุวรรณ
วัดแสงอรุณ
วัดแสงอรุณ
วัดแสงอรุณ
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา
วัดเปรมศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สังข์ทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๖
พรหมอินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๗
แสงมณี
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๘
มรรคคงคา
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๙
จันทสโร
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๐
รอดเรือง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๑
แก้วสวัสดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๒
โสพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๓
พรหมอินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๔
บุญราศรี
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๕
แก้วเรียง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๖
ขวัญคง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๗
มณีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๘
ธรรมราช
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๗๙
หมัดหนุ๊
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๐
ต๊ะวงค์รัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๑
พิณนุกูล
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๒
สุวรรณสุโข
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๓
สุวรรณมณี
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๔
สังข์ทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๕
ทองสองสี
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๖
เกื้อคลัง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๗
ชอบสุข
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๘
รองพล
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๘๙
คล้ายเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๐
แก้วหัสบง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๑
ช่วยภักดี
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๒
ศรีสุทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๓
สุวรรณโณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๔ เด็กหญิงกนกวรรณ โยทะคง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๕ เด็กชายกมลชัย หาญฤทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๖ เด็กชายจักรกรี
ชุมทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๗ เด็กหญิงจิรัชญา สุวรรณเจริญ
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๘ เด็กชายบุณยกร การถาง
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๙๙ เด็กชายศิรชัย
บิลภัทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๓๖๕

เด็กชายศิวกร
เด็กชายจรัสพงศ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กชายธนชัย
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงไอยริณ
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กชายจักรดุลย์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายทัณฑธร
เด็กหญิงทิพย์วดี
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงเมธาวินี
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิกานันท์
เด็กหญิงสิวารักษ์
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอัครัช
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงวิยดา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายเอกภพ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ (บ้านยางงาม) วัดเปรมศรัทธา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสิวกร
คงเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๑ เด็กหญิงณิชาภัทร หนูพุ่ม
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๒ เด็กชายธิปวิชญ์ สุวรรณเรือง
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๓ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทัศนา
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๔ เด็กหญิงโศภา
คงทน
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๕ เด็กหญิงสาธิมา คงเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๖ เด็กชายธนิค
สะมะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๗ เด็กชายปวเรศ
วงศ์หยกทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๘ เด็กชายพันพัชร์ อุบลรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๙ เด็กชายพีรภาส จันทสโร
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๐ เด็กหญิงฬุริยา
เพ็งจุล
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๑ เด็กชายอธิวัฒน์ สุวรรณรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๒ เด็กหญิงกรณิศ ประทุมมณี
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๓ เด็กหญิงทิพย์วรรณ สุวรรณโณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๔ เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์หยกทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๕ เด็กชายกิตติวิทย์ กาญจนะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๖ เด็กชายจารุวัฒน์ สิงห์ทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๗ เด็กหญิงชมพูนุท ศรีทะชะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๘ เด็กชายชวกร
คำเนตร
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๑๙ เด็กชายชวัลวิทย์ ภัทรสกลเกียรติ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๐ เด็กชายณัฐวัฒน์ จินดามุณี
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๑ เด็กชายเต็งหนึ่ง ไข่คง
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๒ เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินทชาติ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๓ เด็กหญิงธีรดา
ณ นุ้ย
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๔ เด็กชายปณณวัฒน์ แซ่เอีย
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๕ เด็กหญิงปาริตา ทองแก้วแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๖ เด็กชายปยนิรันดร์ สุวรรณโมสิ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๗ เด็กหญิงแพรวรุ่ง บิลภัตร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๘ เด็กชายภาคภูมิ สุวรรณะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๒๙ เด็กชายเมชิภัทร์ ช่วยเจริญ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๐ เด็กชายรชานนท์ หนูประดับ
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๑ เด็กชายรวิภาส
บุญกำเนิด
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๒ เด็กหญิงสาวิตรี ณ ละเอียด
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๓ เด็กหญิงสาวินี
ยอดนุ้ย
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๔ เด็กชายสุขมงคล ไชยสงคราม
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๐๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา
๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโลกา
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโลกา
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโลกา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์
วัดธรรมโฆษณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนภัส
เด็กหญิงผกาสินี
เด็กชายเฉลิมพล
เด็กชายชนน
เด็กชายชาคริต
เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงมลทิรา

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๕

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๖ เด็กหญิงวรรณกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๓

เด็กหญิงสมฤทัย
เด็กหญิงสุภัทรตรา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายณฐฏวรรธ
เด็กหญิงณธชา
เด็กชายพีรวิชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๔ เด็กชายเพชรรัษฎา
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๕๙

เด็กชายอนุวัตน์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงดาราทิพย์
เด็กหญิงวริญา

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๐ เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๖๙

เด็กชายอาชวิน
เด็กชายทรงพร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชวนนท์
เด็กหญิงดาราธิป
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธาราทิพย์

นามสกุล
อ่อนแก้ว
จิตรชัย
เรืองศรี
หวั่นเส้ง
แสงเงิน
สุวรรณวิจิตร
จันทรฉิ้น
ปานสุข
พรหมสถิตย์
ไชยเสน
หมีนเส้ง
ช่วยสุรินทร์
อนุเปโฐ
คงจินดามณี
บุตรดำรงค์
และเจริญ
จันทร์มี
อโนทัย
แก้วมณี
ไฝอินทร์
ศรีนครดี
สุวรรณโน
ขาวนวล
แก้วมณี
คามานันท์
ดำช่วย
จันทธำรงค์
หัชบูรณ์
แสงทรง
พลไทย
คำคล้อย
พิมพิยุทธ
คงประมูล
อนันตกระจาย
ปรางจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโลกา
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์)

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูเขียน
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประตูเขียน

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูเขียน
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูเขียน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูเขียน

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประตูเขียน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดมะขามคลาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบางเขียด
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางเขียด

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางเขียด
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมโฆษณ์
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดเขาน้อย
วัดประตูเขียน
วัดประตูเขียน
วัดประตูเขียน
วัดประตูเขียน
วัดประตูเขียน
วัดประตูเขียน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๑๖๓
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงบุษยา
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๑ เด็กชายปยภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๒ เด็กชายภาณุพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๓ เด็กหญิงมาริษา
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๐

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๔ เด็กหญิงอัยญดาวัลลิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๔

เด็กชายกฤตพล
เด็กชายกวีวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายนิชิภูมิ
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงวรรณิดา
นางสาวศุภักษร
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กชายอภิศักดิ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๖ เด็กหญิงกานต์พิชชา
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๗

เด็กชายไกรวิทย์
เด็กชายโฆษิต
เด็กชายชนกัณต์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชยกร
เด็กหญิงซากีน่า
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงถิรดา
เด็กชายทักษพงศ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธิดาพร

สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๘ เด็กหญิงธิดาลักษณ์

เด็กชายธีรวิชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๐ เด็กหญิงปรียานัน
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๑ เด็กหญิงปญจพาณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๔๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๒ เด็กหญิงปณณภัทร

เด็กชายเปนต่อ
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๔ เด็กหญิงพัชราภา
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๓

นามสกุล
รัตนสุวรรณ์
ไชยา
รัตนมณี
คงทอง
ณ สุวรรณ
ศรีรัตน์
โกศัยสุวรรณ์
ตั้นชู
พึ่งบุญ
สุนเรือง
แก้วบุตร
ซุ้นสุวรรณ
บัวปลอด
จันวัฒนะ
แสงทอง
บัวปลอด
เสนาทิพย์
หนูดวง
เพชรสุวรรณ
ไชยคำ
เพชรมณี
คงหลี
ถีราวุฒิ
เดชพิชัย
เกิดวั่น
บุญยิ่ง
ปนทรัตน์
จันทบูลย์
แก้วมณี
คงมณี
พรหมเรือง
ดำคง
คำมณีย์
ไกรดิษฐ์
ชนะวรรโณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางเขียด
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดบางเขียด
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางเขียด
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดมะขามคลาน
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๕

เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายโพธิวัฒน์
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายภานุกร
เด็กหญิงมนัญชยา
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กชายวิเชียร
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายอนิรุธ
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายเอกวิญญ์
เด็กชายนฤเบศ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายคเชนทร์
เด็กชายจารวี
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายธันยธร
เด็กชายธีรฉัตร
เด็กหญิงนภัสพร

ทองจินดา
บุตรดำรงค์
แก้วมณี
วสุวัต
จงกลมณีย์
บุญเรือน
เหมมัน
พูนแก้ว
พุทธโร
คเชนทองสุวรรณ์
อุฤทธิ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

ฉายพรหมแก้ว
บุญกอง
วัชฤทธิ์
แซ่ต่ิง

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

ยาพัน
ดิสโร
สัมพันธ์
ยกสกุล
สุวรรณมณี
นกซิ่ม
กลำมาตย์
สายทองคำ
โมรา
คงเพชร
ดิสโร
รัตนะ
วัฒนคีรี
รัตนะ
ขุนเจริญ
หอมจันทร์
สมิธ
ทองอยู่
จันทรักษ์
ดิสสระ

๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๖

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๗ เด็กหญิงพิชชานันท์
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๘ เด็กหญิงรัชนีวรรณ

เด็กชายสิงหราช
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๐ เด็กหญิงอรรัมภา
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๑ เด็กหญิงอารดา
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๒ เด็กหญิงกมลพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๓๙

เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสุจิณดา
เด็กหญิงพิมพ์รดา
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงนงนภัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดอรุณดาราราม
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๐

เด็กชายปยพัทธ์
เด็กชายมนัสวิน
เด็กชายวิทยา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กหญิงนฤลดา
เด็กชายประกฤษฎิ์
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กหญิงปุญยพร
เด็กหญิงพิชญา

คงทอง
ขวัญไฝ
คงอินทร์
พุฒธิชนม์
แสงอำไพ
บุญรัตน์
นันตะเคน
บางเหรียง
จันทโฆษ
จิตตะ
หนูแก้ว
นิมิตรสุวรรณโณ
จันทร์เพ็ง
โฉมฉลาด
จันทเลิศ
นวลเปยน
ทองประดิษฐ์
มีพันธ์
ศรีกมล
ไชยมงคล
ปลัดจิ๊
พูลสวัสดิ์
เสน่ห์หา
นวลเจริญ
สุวรรณภูมิ
ชูมณี
มีชำนาญ
ตั้นเส้ง
พูลสวัสดิ์
วีระการ
อินสะโร
ถาวรพันธ์
เพ็ชรจำรัส
ซ้ายเส้ง
สุทธิโพธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๐ เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๑

เด็กชายภวิศ
เด็กชายวิชญพล
เด็กชายสพลธร
เด็กหญิงอมรา
เด็กหญิงแพรวรุ่ง
เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงพรชนก
เด็กชายธีระพัทธ์
เด็กชายอนุทัศน์

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๒ เด็กหญิงฐานะภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๘

เด็กชายณรงศ์ศักดิ์
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กชายพลวัตร
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายยศกร

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๖๙ เด็กชายรัฐธรรมนูญ

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๔

เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กชายศุทธวีร์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทำนบตางหน

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประตูไชย

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประตูไชย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดบ่อสระ
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๕

เด็กหญิงเกศสิลินท์
เด็กชายแซม โจเอล
เด็กหญิงฐานะทิพย์
เด็กหญิงธนัตชนก
เด็กหญิงนภัทษร
เด็กหญิงเนตนภา
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายภานุเดช
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงศตพร
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงปวีณาภา
เด็กชายชิษณุสรรค์
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กชายภูทเนศ
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายชนะพล
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กชายศรเทพ
เด็กหญิงอลิษา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์
เด็กชายปรมัตถ์
เด็กชายพันธวัช
เด็กหญิงวัลนภัส
เด็กหญิงสาลินี
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกิตติธร
เด็กหญิงเจตนิพิฐ
เด็กชายชยพัทธ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๕๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๐๙

นามสกุล
มณีโรจน์
ชมิด
เสน่ห์หา
ยวงใย
โพธิโสดา
มณีโรจน์
กุศลสนอง
ทองคำ
เจตนา
ใสสงค์
เจ๊ะสัน
ปาตังกะโร
ธิสาร
นพรัตน์
รัตนพันธ์
สุวรรณโณ
สุวรรณโณ
สุวรรณโณ
มีแก้ว
บุญญโส
ชะอุ่มเอียด
รัตนพันธ์
สุขทร
มุณีรัตน์
อภิรักขิตกุล
สุเมือง
ขวัญไฝ
ยวงใย
จันทรสุก
มณีน้อย
นิลตีบ
ดิสสระ
พรประสิทธิ์
ทัศกูลกิจ
รัตนมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดประตูไชย

๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประตูไชย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดประตูไชย

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตาหลวงคง

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาหลวงคง

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาหลวงคง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาหลวงคง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดตาหลวงคง

๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสลักปาเก่ามูลนิธิ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสลักปาเก่ามูลนิธิ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง

๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเลียบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเลียบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดสลักปาเก่า
วัดตางหน
วัดตางหน
วัดตางหน
วัดตางหน
วัดตางหน
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๐

เด็กหญิงชยุตรา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงวนาทิพย์
เด็กชายวรายุทธ
เด็กชายโสภณัฐ
เด็กชายอินทัช
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงพอใจ
เด็กชายอานัท
เด็กหญิงกานต์สิรี
เด็กชายเขมวันต์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กชายธีรติ
เด็กหญิงนลินี
เด็กชายปริพล
เด็กชายพิชยนันท์
เด็กชายภควัฒน์
เด็กหญิงศิราพัชร
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายอธิศ
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงชมัยพร
เด็กหญิงปริญดา
เด็กหญิงโศภิษฐา
เด็กชายอติกันย์
เด็กชายอัลฮะมีดู
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงชนานัญ
เด็กหญิงชนาภา

สะกวี
สิกพันธ์
ก๊กก่อเส็ง
แซ่ล้ี
นาคสัมพันธ์
นฤหวานดี
จอมนุ้ย
สุรักษา
จันทร์หอม
เพ็ชรจำรัส
จันทศิริ
นวลเจริญ
บุญญโส
จงกล
มะเดื่อ
เหมรัตน์
คงเจริญ
สุวรรณรัตน์
นิลมาส
แซ่ตัน
สุวรรณบัณฑิตย์
บิลสมัน
สงสังข์
นาคพงศ์
เหมือนแก้ว
สุขสว่าง
รอดเจริญ
ศัทโธ
สุวรรณรัตน์
สำเภาทอง
ไพบูลย์
ฆังรัตนะ
ชมตรีนอก
จันธำรงค์
พ้นภัย

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเลียบ

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขนุน
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขนุน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขนุน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดขนุน

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขนุน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดขนุน
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดขนุน

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดขนุน
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดวาส
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๑๖๓
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เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๕

เด็กชายชยากร
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายโชคชัย
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงปยาดา
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายติณภพ
เด็กชายจอมพล

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๘

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๕๙ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๐

เด็กชายกิตติคุณ

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๑ เด็กหญิงเกศฐาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๗๙

เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิรพัตร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชลกร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธาราวดี
เด็กชายนราเทพ
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปุณญธิตา
เด็กหญิงพศิกา
เด็กชายพัฒนพันธุ์
เด็กชายภานุพัฒน์
เด็กหญิงรมัยพร
เด็กหญิงรวงข้าว

นามสกุล
ช่วยภักดี
สุวรรณรัตน์
ขวัญหวาน
โกตัน
พุฒด้วง
อิ่มสะอาด
บัวแก้ว
โกศัยกานนท์
วงษ์กรรณ์
หนูทอง
จูหม๊ะ
ช่วยนรินทร์
มณีรัตน์
มณีรัตน์
คงเดิม
สังข์ดวงยาง
อิสสระ
อินทรัตน์
แดงนุ้ย
บุญรังษี
แก้ววิจิต
แสนแห่ง
จันทร์ทอง
ระสิตานนท์
อินทรัตน์
เกสโร
อินทรัตน์
พาหุมันโต
รอดเอียด
หัสสะโร
แก้วสะอาด
ชูขาว
พันธุ์คง
กองหาโคตร
จินนะมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดหนองหอย

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๐

เด็กชายรังสรรค์
เด็กชายวชิรพงษ์
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายศิรพล
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสมาย
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายสิตานัน
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอรวรา
เด็กหญิงจารุภา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชญานินทร์
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กหญิงอภิชฎา
เด็กชายภรัณยู
เด็กหญิงมัณยาภา

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๖๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๐

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๑

เด็กหญิงมะริสา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิชยา
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายรพิภัทธ์
เด็กหญิงจิตรานุช
เด็กชายณัฐนนท์

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๒ เด็กหญิงพลอยภสร

เด็กชายสุริเยนทร์
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๔ เด็กหญิงชนิตปรียา
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๓

นามสกุล
รุกขชาติ
ไชยชนะ
วิหก
เพชรสังข์
ดิษร
ขวัญคง
พม่า
สาระชาติ
ระสิตานนท์
เขื่อนสุวรรณ์
ทองใส
ขาวแก้ว
จ๋ากิจ
บัวงาม
สุวรรณะ
รัตนมาลา
เจระนิล
อินทมโน
โสวิรัตน์
หวั่นเส้ง
นวลละออง
รามชัย
แก้วจันทร์
ใจมั่น
งามกำเหนิด
ช่อดอก
สโมทาน
ซ้วนเล่ง
แก้วดี
โกศล
ขวัญทอง
สังทองกูล
แก้วคงศรี
ปานชาตรี
เกตุมณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปาขาด

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปาขาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาขาด
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปาขาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยวนยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยวนยาง

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยวนยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยวนยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยวนยาง

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยวนยาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยวนยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดวาส
วัดบ่อทราย
วัดบ่อทราย
วัดบ่อทราย
วัดบ่อทราย
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๕

เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายศิรวิทย์
เด็กชายขจรยศ
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงเนตินัดดา
เด็กชายปณท
เด็กชายพันธกร
เด็กหญิงพุทธิพร
เด็กหญิงศิริขวัญ
เด็กหญิงสลินทิพย์
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงดั่งดวงใจ
เด็กหญิงธัญสมร
เด็กหญิงสิริรักษ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงริษฎา
เด็กหญิงสุภวดี
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงดอกรัก
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายเดชฤทธิ์
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายชุติพนธ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๔๙

นามสกุล
แก้วสุก
ศรีสุวรรณ
ทองพลับ
อ้นทอง
สุวรรณชาตรี
ทองชูช่วย
กาลมิตร์
จันทรา
หวานสง
บุญเกื้อ
สุวรรณรัตน์
สุวรรณเวหา
สายหนูน
พลภากิจ
หวานนิมิตร
เพชรประสมกูล
แก้วศรีสังข์
เพ็ชรากาล
ช่วยทอง
ชูแก้ว
นิลโกสีย์
คงชื่น
ชาติดำ
หวังชูแก้ว
แก้วศรีสังข์
บุญจันทร์
แก้วชะโน
อุดมพล
จัตวากูล
เยาวศักดิ์
บุสโร
พูลแก้ว
ลี่แตง
รัตนวิเชียร
โพชราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยวนยาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยวนยาง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม

๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางงาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางงาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางงาม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินพิชัย

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเนินพิชัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปายาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปายาง
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปายาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปายาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปายาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดบางหยี
วัดเนินพิชัย
วัดเนินพิชัย
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดปายาง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดยูงทอง
วัดปรางแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๐

เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงเจนนิษา
เด็กหญิงนลินรัตน์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงวรกานต์

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๕

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๖ เด็กชายกฤษณพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๑

เด็กหญิงณฐพร
เด็กชายนรินทร์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภาณุ
เด็กชายศุภเสกข์
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอนุกูล
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายทีคันธ์ธร
เด็กชายธนกิจ
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงศศิภัสสร
เด็กหญิงสุทธิกานต์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กหญิงปานตา
เด็กหญิงสุขฤทัย
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงชนกนาถ
เด็กชายนนทภูมิ
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กชายครรชนะ

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๒ เด็กหญิงธัญญลักษณ์

เด็กชายพนธกร
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๔ เด็กหญิงพรลภัสสร
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๓

นามสกุล
มุลชะรัตน์
รัตนพันธ์
คลังศรี
เมืองแก้ว
แก้วอนันต์
รัตนพันธ์
นวลดุก
เลิศสรการณ์
เรืองขจร
เพชรสุวรรณ
แก้วนิล
พรหมอินทร์
หวังปอง
พรหมมินทร์
เมืองจันทร์
บุญโกมล
วงศ์คำอินทร์
ศรีบุญเรือง
โรจน์วิลาวัลย์
ภิระบรรณ์
เกื้อไขย
พรหมจินดา
อินทมาศ
ทองคีรี
ทองผสมแก้ว
ทองสินธุ์
ชมน้อย
สุวรรณรัตน์
บุญพวง
สุขขวด
สุวรรณกิจ
คล้ายพิมล
ทองประกอบ
โประเทพ
เดชโสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดปรางแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดปรางแก้ว
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกม่วง

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกม่วง
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลักคล้า
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลักคล้า
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลักคล้า
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลักคล้า

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลักคล้า
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกพยอม

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปรางแก้ว
วัดปรางแก้ว
วัดปรางแก้ว
วัดปรางแก้ว
วัดปรางแก้ว
วัดปรางแก้ว
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๕

เด็กชายภัทรนันท์
เด็กชายสุวัฒน์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงชุติมาพร
เด็กหญิงณฤดี
เด็กหญิงสิริกร
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กหญิงสุรางคนา
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงบุณิกา
เด็กหญิงปญญาพร
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายอนุภัทร

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๗๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๑

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๒ เด็กหญิงอมลวรรณ

เด็กหญิงอรพรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๔ เด็กหญิงไอลดา
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๕ เด็กหญิงกนกนาถ
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๖ เด็กหญิงนิรัชพร
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๓

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๗ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๑๙

เด็กชายยศกร
เด็กหญิงวรพรรณ
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศิรัญญา
เด็กหญิงสุธาศินี
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายชิญญะ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายฐาปกร
เด็กชายเด่นชัย
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา

นามสกุล
รัตนพันธ์
กุลอ่อน
สุวรรณการณ์
รัตนวงค์
พัดสุวรรณ์
ชูคดี
ฉิมจินดา
กาหาวงศ์
ไชยรัตน์
ปานเพชร
บุญสุข
กังระยะ
แก้วชะวงศ์
กิ่งสีเสียด
อ่อนดี
วาดวงภักร์
ศิริจันทร์
ขวัญทองยิ้ม
อู๋หนู
รอดตระกูล
หวานเกื้อ
ปูนิล
ห้าวหาญ
กุลประสิทธิ์
สุวรรณคง
รัตนะโสม
คงเพชร
สุณีวงค์
อุนตรีจันทร์
อุซูอิ
เทพนิมิตร
อนุชาญ
ผงจันทร์
สุวรรณจินดา
บุญหล้า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโคกเหรียง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเหรียง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเหรียง
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโคกเหรียง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเลียบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเลียบ

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเลียบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๐

เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงณริศา
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงศศิภัสสร
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงสุชาดา

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๖

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๔

เด็กหญิงนาริศา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงอริศา
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพิมณภัทร์

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๕ เด็กหญิงกาญจนาพร
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๔

เด็กชายนัทวุฒิ
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายจิตรทิวัส
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายต้นสิงหา
เด็กชายทนุธรรม
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงภรัณยา
เด็กชายเมธี
เด็กหญิงหัศกาล
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปริชญา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายทศพล

นามสกุล
อนุชาญ
อุซูอิ
บุญสว่าง
สำมะเนี๊ยะ
รัตนมุณี
แก้วมณี
สุวรรณคีรี
ทองระดา
สุวรรณทอง
ทองคำ
รงค์ทอง
เพ็ชรจำเนียร
สมสมัย
เพชรสุข
แก้วประดับ
รักขาว
ปาลรัตน์
ตะปญญา
บำเพิงกาญน์
สุทธิวงศ์
ช่วยเอียด
ไชยวงค์
แก้วชะวงศ์
ณภากูล
ชูน้อย
ผมหอม
บินยะลา
แก้วทอง
แนมน้อย
นางหลาด
คงทรัพย์
พันธุเสน
รักรุย
ภัทรเกียรติยุทธ
ไพยรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเลียบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเลียบ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

๑๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางศาลา

๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางศาลา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางศาลา

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดบางศาลา
๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดบางศาลา
วัดบางศาลา
วัดบางศาลา
วัดบางศาลา
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๕

เด็กชายธีระภัทร
เด็กชายนพรุจ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงกฤติญา
เด็กชายกฤติพงศ์
เด็กชายขจรพงศ์
เด็กชายจักรพันธุ์
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนเทพ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนิรวิทธ์
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายวัชระพล
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กชายชนินทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายบุณยกร
เด็กหญิงมณฑิรา
เด็กชายกรกช
เด็กชายกรภัทร์
เด็กชายกฤตวิทย์
เด็กชายกฤษกร
เด็กชายกฤษนัย

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๒

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๓ เด็กชายกวินท์พัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๘๙

เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงจิราภัส
เด็กหญิงชนินาถ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

โกศัยพันธ์
ขาวรักษ์
นพรัตน์
ถาวรวัฒนการ
ถีระวุธ
วุ้นเหลี่ยม
นิลทะรัตน์
บุญเอก
ทองคำ
สังข์ดวงยาง
ทองคง
ยกถาวร
อินทรภักดิ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโพธาราม

ปดสายะ
โสภารัตน์
เกื้อกูล
ธรรมรัตนพฤกษ์
สุวรรณชาติ
แซ่ล่ิม
นวลสุชล
ทองแก้ว
ชูปู
นวลนิล
ดิษโสภา
บัวทอง
สุวรรณา
ณะมณี
ไหมพรม
ประสมพงค์
เผื่อแผ่
แก้วศรี
นวลนิล
บุญคง
เทพกูล
นนทพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม

๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดโพธาราม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทองสุก
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๐ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๖

เด็กชายชวิศ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายฑีฆายุ

สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๗ เด็กหญิงณภัชชานันท์
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๘๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๐๙

เด็กหญิงณัฏฐพร
เด็กหญิงณัฐชรียา
เด็กชายณัฐภัทร์
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายดาบชัย
เด็กชายตะวัน
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงทิพย์รดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวิชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๐ เด็กหญิงนภัสวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๑

เด็กชายนันทรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๒ เด็กหญิงปรีดาวรรณ

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๓

เด็กชายพงศพัศ
เด็กชายพงษ์สิน
เด็กชายพชระ
เด็กหญิงพรธิชา
เด็กหญิงพัชรวลัย
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กชายเมธาสิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๔

เด็กหญิงโยสิตา

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๒

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

พรหมนุ้ย
คงศรี
หนูทอง
ขุนอิน
เพชรสกุล
สุขสวัสดิ์
บุญยัง
มั่นศิลป
กี่สุ้น
ทองแดง
ผดุงศักดิ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

สุขกิจ
สุวรรณหอม
อ้นบุตร
ทองฤกษ์
ผ่องผุด
อินทชัย
พรมอินทร์
สีบุดดี
กุปประดิษฐ์
ประสมพงค์
อินทรัตน์
ปราบตูณีย์
สังขาชาติ
เต่งลิ่มกุล
ทองอินทร์
ลายซัด
คำคง
วรรณธนกิจ
สังข์สม
สุวรรณมณี
โอเคลา
มะโนเรศ
ปานนุกูล
โชติโรจน์ผล

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
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วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงลภัสสินี ตู้เซ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๖ เด็กชายวรวุฒิ
ยอดช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๗ เด็กหญิงวรางคณา พละเลิศ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๘ เด็กชายวริทธินันทร์ อินพรม
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๙ เด็กหญิงวริศรา แก้วชนะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๐ เด็กชายวีระวัฒน์ หมาดสะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๑ เด็กหญิงวีรินทร์ เมืองแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๒ เด็กชายศักรินทร์ ประสมพงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๓ เด็กหญิงศิศิรา
แก้วเพชร
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๔ เด็กชายศุภกร
ยอดช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๕ เด็กชายศุภสัณห์ ฟกแฟง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๖ เด็กชายสัณฐิติ
แก้วชูเชิด
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๗ เด็กชายสิรวัชญ์ อุทกูล
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๘ เด็กหญิงสิริวรรณ ณสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๓๙ เด็กชายสุทธิเกียรติ สังข์ศิลปชัย
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๐ เด็กชายสุรเสกข์ ประสมพงค์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๑ เด็กชายสุรารักษ์ ชนะสิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่ล้ิม
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๓ เด็กหญิงหัสรีวัลย์ อรัญดร
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๔ เด็กหญิงอภิสรา อินทนะ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๕ เด็กชายอภิสิทธิ์ ฤทธิเดช
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๖ เด็กชายอรรถพล เหล่าสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๗ เด็กหญิงปทิตตา เบญจพรรัตน์กุล
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๘ เด็กหญิงวิชญาดา เพ่งพิศ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๔๙ เด็กหญิงศศิวิมล สุระชัย
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๐ เด็กหญิงกาญจนา ยอดเกลี้ยง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๑ เด็กหญิงกิติยาพร นินสุวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๒ เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วทอง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๓ เด็กชายณัฐวุฒิ
พันธัง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๔ เด็กชายทัตตพันธุ์ คงสิน
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๕ เด็กชายธนกฤต ถมมาลี
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๖ เด็กหญิงนันทิกานต์ คชรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๗ เด็กชายเภฆิน
นิลสวัสดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๘ เด็กชายเมธา
ชัยที
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๕๙ เด็กหญิงอัมภะวรรณ อัมโร
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๒๕

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดปากอสุวรรณาราม
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๐

เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงธีราพร
เด็กชายนวพล
เด็กชายปารเวศ
เด็กหญิงปยะมน
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพัตรพิมล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูเบศ
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายเมฑัต
เด็กชายวรัญู
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงเกวลี

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๔

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๕ เด็กหญิงศิริญาภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๔

เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงดารารัตน์
เด็กหญิงสิริมา
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กชายธราเทพ

นามสกุล
โพธิวัฒ
ศิลส่ง
จันวัฒนะ
สกูลหรัง
ขวดแก้ว
ขุนเพ็ชร์
มณี
ลักษณะ
จันทร์สว่าง
แสงอรุณ
เพ็ชร์เทพ
อานนท์
ศรีเอียด
ลีนิน
ยศสุวงศ์
ศิริชัย
ใจกล้า
พุดทอง
ไชยชะนะ
พรหมเจริญ
เกษรพันธุ์
จิรภัทรเมธา
คงดำ
เพ็ชร์เทพ
บัวพันธ์
สุวรรณ์
ทะสะระ
สีระแก้ว
ชาริโย
ผะอบเหล็ก
คลังธาร
แตะยา
พรหมศร
พุทธกูล
สุขัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแม่เปยะ
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต้นปริง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านต้นปริง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านต้นปริง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านต้นปริง
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาหม่อม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาหม่อม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนจง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดแม่เปยะ
วัดทุ่งโตนด
วัดทุ่งโตนด
วัดทุ่งโตนด
วัดทุ่งโตนด
วัดนาหม่อม
วัดนาหม่อม
วัดโคกพยอมสุการาม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กชายธีรภัทร ชุมแสง
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๖ เด็กหญิงนภัสกร สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๗ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ปตตพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๘ เด็กหญิงนันทรัตน์ ดำช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๙ เด็กชายรัฐศาสตร์ สารพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๐ เด็กหญิงเกตน์สิรี ถีระวุธ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๑ เด็กหญิงชนิสรา บุญทอง
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๒ เด็กหญิงศิริรัตน์ ชุมทอง
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๓ เด็กชายธนากรณ์ ศรสา
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๔ เด็กชายธนวัฒน์ แก้วรัตนะ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๕ เด็กชายภานุวัฒน์ ชูช่วย
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๖ เด็กหญิงภูษณิศา หวานล้น
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๗ เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วรัตนะ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๘ เด็กหญิงณิชากรณ์ อ่อนพา
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๐๙ เด็กหญิงถนอมพร เฟองฟา
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๐ เด็กชายวรกิตติ์ รัญเพ็ชร
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๑ เด็กชายวรพล
แก้วรัตนะ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๒ เด็กหญิงแพรทอง แก้วพิบูลย์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๓ เด็กหญิงกีรติกา วิจิตรสงวน
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๔ เด็กหญิงขวัญชนก โสเชื้อ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๕ เด็กหญิงครองขวัญ จรรยาดี
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๖ เด็กชายจักรภพ บัวกิ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๗ เด็กหญิงจาริยา หิรัญธนโชค
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๘ เด็กชายจีระทัศน์ ภักดี
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๑๙ เด็กหญิงซันย่า
พุทธกูล
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๐ เด็กหญิงณัฐชยา มุสิกพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๑ เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีพุฒสุข
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๒ เด็กชายทีฆทัศน์ เศียรอุ่น
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๓ เด็กหญิงธัญพิชชา ชูศรีขาว
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๔ เด็กชายธีรรักษ์ สนั่นเอื้อ
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๕ เด็กหญิงนัฐชา
แจ่มแจ้ง
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๖ เด็กหญิงบุษกร
หมัดพวงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๗ เด็กหญิงปนนภา ศิริพันธุ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๘ เด็กหญิงเปรมนีย์ ประพันธ์บัณฑิต
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๒๙ เด็กชายพิชาฤทธิ์ เติมงาม
สข ๕๔๑๖๓/๔๙๙๕

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนจง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนจง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านควนจง
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านควนจง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเนินพิจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกพยอมสุการาม
วัดโคกพยอมสุการาม
วัดโคกพยอมสุการาม
วัดโคกพยอมสุการาม
วัดเนินพิจิตร
วัดเนินพิจิตร
วัดเนินพิจิตร
วัดเนินพิจิตร
วัดเนินพิจิตร
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๐

เด็กหญิงภัทรภา
เด็กหญิงเวย์รุริญา
เด็กชายสโตน
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายอรรถกร
เด็กหญิงพิมภิศา
เด็กหญิงสุร์ี
เด็กหญิงศรีอัมพร
เด็กหญิงศิรดา
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุธีธิดา
เด็กหญิงอรพิมล
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศยามล
เด็กชายกันตพิชญ์
เด็กหญิงกุลรัศมิ์
นางจรรยา
เด็กชายฉัตรพล
เด็กชายชยพล
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงภรประภา
เด็กชายภัทรพล

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๗

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๘ เด็กหญิงสุธาลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๔

เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายมนพชัย
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงเจสซีก้า
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายกรมิษฐ์

นามสกุล
ขะสุวรรณ
แดงบุญ
กำเหนิดผล
หีมหมัน
ทองเชื้อ
ศรีสดใสสกุล
พัณโณทยาน
คงเรือง
สัจจากูล
ดังก้อง
เสียงเพราะ
เพ็งระวะ
นะกำเหนิด
ใจบุญ
ฤทธิ์ทอง
แก้วยศกุล
มุณีศรี
ติดชัย
คำนัก
หนูแก้ว
แก้วยศกุล
จินดาวงษ์
พานิช
อภัยรัตน์
แก้วมาก
เพชรัตน์
แก้วยศกุล
สุวรรณรัตน์
วงอรุณ
หนูกุ้ง
บัวงาม
เกตแก้ว
พีล
นกเขียว
ขุนลัด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำกระจาย
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำกระจาย

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

๐๘/๐๕/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๕

เด็กชายกฤติคุณ
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงโกลัญญา
เด็กหญิงจุฑามณี
เด็กชายเจฟฟ
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายฐานวัฒน์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กหญิงฐิตารีย์
เด็กชายณฐภัทร
เด็กชายณทองภูมิ
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กหญิงทิตยา
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนเดช
เด็กชายธนพล
เด็กชายธิติสรณ์
เด็กหญิงนภขวัญ
เด็กชายนวัตกรณ์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปกรณ์ยศ
เด็กชายปวิช

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๘

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๘๙ เด็กหญิงปวิชญาดา

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา
เด็กหญิงปยธาริน
เด็กหญิงไปรยา
เด็กหญิงพชรภรณ์
เด็กหญิงพชรมน

สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๕ เด็กหญิงพรรณกัลญา

เด็กชายพีรพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๗ เด็กหญิงพุทธแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๘ เด็กหญิงภรภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๙ เด็กชายยศพนธ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๐๙๖

นามสกุล
บุญมณี
ศรีปานรอด
แต้ตระกูล
แก้วสวัสดิ์
เบเกอร์
หนูแก้ว
ยอดมณี
ไพรบูรณ์
ทองทวี
อำภา
ประชุมทอง
สุวรรณอำภา
มนตรี
เยี๊ยะเครือ
นรากิจ
เดือนจำรูญ
แก้วประการ
ชุมแก้ว
ทนงาน
สวัสดิรักษา
ขาวแก้ว
กลีบทรัพย์
แก้วศรี
เนตรปฐมพร
รัตนสำเนียง
ถีราวุฒิ
สุวรรณกิจ
หลงสาม๊ะ
สมใจ
ไชยวรรณ
ชัชวาลย์
แซ่หลี
รุ่งเรือง
เพียรเจริญ
ทองแกมแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๐

เด็กชายรามิล
เด็กหญิงวรณัฏฐ์
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวศิชดากร
เด็กชายวายุ
เด็กชายวุฒิพร
เด็กชายวุฒิภัทร
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสาริสา
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กชายสุขิตกุล
เด็กชายสุทิวัส
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอริสมัน
เด็กหญิงโชษิตา
เด็กชายพงศ์พัทธ์
เด็กชายรัชชวิช
เด็กชายชินยธรณ์
เด็กชายณัฐสิทธิ์
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกรกวี
เด็กชายกรธิภัช
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤติน
เด็กหญิงกัญพัชญ์
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กหญิงกันต์ฤทัย

เกยุรินทร์
สังข์ดุก
ศรีสวน
ขวัญทอง
พูลศรี
หนูชัยแก้ว
กาญจนโอษฐ์
แท่งทอง
ขุนพิทักษ์
กันแก้ว
จารุพัตร
จันยัง
กิจสกุล
บุตตะโร
ขวัญอ่อน
เย่าเฉื้อง
เส็นสะนา
จันทร์สุวรรณ
จันทลิก
หมู่ผ้ึง
เจริญสุข
เพชรรัตน์
พูลกลาง
บัวแก้ว
พิศมัย
แปะแนะ
ทองแก้วเจริญ
แสงไชย
ทองเล็ก
จันทภาโส
จรัสพงศกร
บุญเรืองขาว
จันทรัตน์
เจริญกิจคุณากร
เกินเกริก

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๐๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดสระเกษ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดแช่มอุทิศ
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงกันต์สินี พรรักษา
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ เทวรักษ์
เด็กชายกีรติ
หนูหลง
เด็กชายโกเมน บุญช่วย
เด็กชายคทายุทธ์ ร่มเกตุ
เด็กหญิงจุติฉัตร ทองฉิม
เด็กหญิงชญาณิศา นิ่มเนียม
เด็กหญิงชญานิศ ปานบุตร
เด็กหญิงชนิกานต์ ปรีชามิตร
เด็กชายชัยศรัณย์ กีรติธนารุจน์
เด็กชายชาญยุทธ สกูลหรัง
เด็กชายณฐกร เหลืองเจริญวัฒนา
เด็กหญิงณัชกัลยวีร์ เกตตะพันธ์
เด็กหญิงณัฏฐังกูร ชุมแสง
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมอินทร์
เด็กชายณัฐภวิศ แก้วสนิท
เด็กชายณัฐวัชร ดอกดวง
เด็กหญิงณิชกานต์ นุ้ยช่วย
เด็กหญิงตรีญารักษ์ จำปา
เด็กชายต่อพงศ์ พิพัฒน์เพ็ญ
เด็กหญิงเตชิตา อ่อนศรี
เด็กชายธงไชย ถึงจำรัส
เด็กหญิงธณัชพร ไชยพลบาล
เด็กชายธนพนธ์ จงเชี่ยวชำนาญ
เด็กชายธรากร ศรีคุณ
เด็กหญิงธัญญามาศ สุจิตโต
เด็กชายธิษณ์ธนานันต์ ปราบปรี
เด็กชายธีรเดช รักกิ้มหอย
เด็กชายนราธิป ทองแกมแก้ว
เด็กหญิงนันฑวรรณ ตามี
เด็กหญิงเบญญาพร อุ่นสร
เด็กหญิงเบญยาพร บัวหลวง
เด็กชายปฐมพงค์ เพชรสังวาล
เด็กชายปวภัทร จันทกาญจน์
เด็กชายปวริศ
หนูประดิษฐ์

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๐

เด็กชายปวริศร์
เด็กหญิงปวีณรัตน์
เด็กหญิงปณณ์ภวิล
เด็กหญิงปยวดี
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายพีรพัฒน์

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๐ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๑๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๔

เด็กหญิงเพียงฝน
เด็กชายฟตตรีย์
เด็กหญิงภัทริกา
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงโมบุญ
เด็กชายรติ
เด็กชายราชวัตร
เด็กหญิงเรณุกา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กหญิงวรกนก
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวรากร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศรัณย์กร
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสมิตานัน
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสุกฤษฏิ์
เด็กชายสุธิศักดิ์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงสุวพิชญ์

นามสกุล
วรรณพฤกษ์
หีบเพชร
ชูทอง
นวลทอง
ปานะบุตร
ไชยแก้ว
ศรประสิทธิ์
สุขเมธติ
คำคง
สุพรรณจนาภพ
ทองเครือ
ชัยสน
รัตนบุรี
พลพงษา
ทวีรัตน์
รุ่งเรือง
ลิม
แก้วไพบูลย์
ไชยศรี
แก้วฉุย
วิจิตต์
แซ่บ้าง
เพ็งสะและ
ทัดมาลัย
เพชรประสมกูล
จันทรชิต
กาญจนแก้ว
อังกาพย์ละออง
วงศ์จันทร์
ตัณฑะโลหะ
มณีรัตน์
ศิริวัย
พัดมา
เสนะกูล
โกสิยพันธุ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๕

เด็กชายอนณธร
เด็กชายอนรรฆ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงอัมนี
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายเอกลักษณ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๒

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๓ เด็กหญิงไอย์วริณณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๓

เด็กชายพัฒนสินธุ์
เด็กหญิงพิไลวรรณ
เด็กชายกรชวัล
เด็กชายกรณพัฒน์
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กชายธรณินทร์
เด็กหญิงปณภรณ์
เด็กหญิงกวินตา
เด็กชายกสิณธร
เด็กหญิงกชพร

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๔ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๔

เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายพัทธจักร
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายปณิธาน
เด็กชายธเณศ
เด็กชายกมล
เด็กหญิงกตัญุตา
เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงกรองขวัญ

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๕ เด็กหญิงประกายกาญจน์

เด็กชายเตชสิทธิ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๗ เด็กหญิงปาณิสรา
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๘ เด็กชายธีรภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๙ เด็กหญิงกรกช
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๓๖

นามสกุล
ลอยฟา
สอดส่อง
ซอเสียง
บุษปวนิช
ปานพรม
เหมหีม
เจริญฉิม
ทองมณี
เกตุสุวรรณ
ขวัญทอง
บุญช่วย
ไกรแก้ว
สุวรรณชาตรี
พุ่มเฉิดฉัน
วุ่นแก้ว
ขวัญทอง
อันตรเสน
นวลศรี
อุนตรีจันทร์
อินไชยทอง
วงศ์งาม
เศวตมณี
ยืนศักดิ์
เพ็ชรขวัญ
เพ็งทอง
ธรรมวิเศษ
จินดารักษ์
ทองเพชร
สถานสม
เทพสวน
แก้วบรรดาล
ทองคำ
ขุนบรรเทิง
จีนบุญ
กิ้มทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทวีรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทวีรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนทวีรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๐

เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายจิรัฏฐ์
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงธนภรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๔

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๕ เด็กหญิงโตษณาการ
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๔

นามสกุล
เรืองมณี
พัทธโน
นิลสุวรรณ์
เพ็งหมาน
ยอดทอง
จีนชุม
หวังหนัน
สุวรรณรัตน์
ยานะวิมุติ
ตรีเล็ก
ทองแก้ว
ไชยมณี
ฉิมวัย
บุญอำนวย
ศรีสวัสดิ์

เด็กชายสุรพัษ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงวรรณพร
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายปณณกร
เด็กหญิงพิชชากร
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงศิรินยา ขุนชนะ
เด็กชายทรงกรด สุขกระโณ
เด็กหญิงคณรรงกร เสนะพันธุ์
เด็กหญิงจุฑารพัฌญ์ ชูศรี
เด็กหญิงทิพย์อาภา ขวัญทอง
เด็กหญิงปญญาวดี จันทร์นวล
เด็กชายศรีรัตน์ พรมถาวร
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา บัวผุด
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยะโสธะโร
เด็กชายพชรพล ติ้งมุข
เด็กหญิงศศิชา คงสุวรรณ์
เด็กชายวชิรเมธ แดงแก้ว
เด็กหญิงศิรดา เทพเกลี้ยง
เด็กชายติณณ์
โรจน์หัสดิน
เด็กชายศุภโชค แก้วคง
เด็กชายวัชรพงศ์ ขุนแก้ว
เด็กชายพนธกร จอมสุริยะ
เด็กหญิงเบญจวรรณ ส่งไข่
เด็กหญิงศรินยา ชุมคง
เด็กหญิงชนัญชิตา สุขพินิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๒๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงศุภธิดา ขวัญสง่า
เด็กหญิงพิมพ์เดือน ทองจันทร์
เด็กหญิงธีร์จุฑา จินดาประเสริฐ
เด็กหญิงสิรินทรา บัวแก้ว
เด็กหญิงอัยรินทร์ หนูอิน
เด็กหญิงกรวรรณ สารานพคุณ
เด็กหญิงลัดดาพร เพชรตีบ
เด็กชายวิชชากร เรืองแก้ว
เด็กหญิงบุณยวีร์ ชูแก้ว
เด็กหญิงเพชรวลี ขวัญทอง
เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองมาก
เด็กหญิงกันติชา ธรรมรัตน์
เด็กหญิงรุจิราพร สุขปกษา
เด็กหญิงญานิกา เอียดพวง
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพชรตีบ
เด็กหญิงกนกพร พรมสุวรรณ์
เด็กหญิงอรปรีญา คณะสิทธิ์
เด็กหญิงชุติมา สองศรีทอง
เด็กหญิงวิมลสิริ อินชุม
เด็กหญิงปณฑิตา พรมชาย
เด็กหญิงพจนีย์ อัครพงศ์
เด็กชายรฐนนท์ แก้วศรี
เด็กชายนันท์นภัส กาญจนนิธิสกุล
เด็กชายวุฒิภัทร จาริสุข
เด็กหญิงกีรติกรรณ คงชูช่วย
เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยของพรม
เด็กหญิงณฐมน นิลสุวรรณ
เด็กหญิงพิมพ์พจี เพชรไชย
เด็กหญิงหฤทย์ชญา แก้วจุลกาญจน์
เด็กหญิงอาทิตยา แสงเอียด
เด็กหญิงอรวีณ์ ศรีสวัสดิ์
เด็กชายศศิธร
มุสิกะ
เด็กหญิงอโรชา แสงจันทร์
เด็กหญิงศุภิสรา มณีประวิติ
เด็กชายอุดมศักดิ์ จุณรัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาทวี
วัดนาทวี
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ชื่อ

นามสกุล

เกิด

เด็กหญิงสุทาธินี คงเทพ
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๑ เด็กหญิงกชวรรณ มีย้ิม
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๒ เด็กหญิงเบญญาภา คงชาย
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๓ เด็กชายจักรพงษ์ ทองคำ
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๔ เด็กหญิงกนกนุช สีพุดแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๕ เด็กชายสิทธินนท์ โพธิ์ศรี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๖ เด็กหญิงเอราวดี ยอดสุวรรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๗ เด็กชายสิรภพ
แก้วคง
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๘ เด็กหญิงอินทิรา อินทร์สังข์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๙ เด็กชายสุทธิพันธ์ คงจินดามุณี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๐ เด็กชายสิรภพ
ช่วยบำรุง
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๑ เด็กชายวีรศักดิ์ ชุมศรี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๒ เด็กชายวิวรรธน์ อินทรสงเคราะห์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๓ เด็กชายศุภกร
จันทรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๔ เด็กชายวงศกร
พวงแก้ว
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๕ เด็กหญิงพรไพลิน นวลศรี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๖ เด็กหญิงวริศรา ทองศรีนวล
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๗ เด็กหญิงพิชชาภา แก้วนวล
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๘ เด็กหญิงพัชชาภร แก้วนวล
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๒๙ เด็กหญิงชัชณิตา ยอดประสม
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๐ เด็กหญิงปราถนา อุปญญ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๑ เด็กชายปภังกร คงศรี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๒ เด็กหญิงเยาวรัตน์ จันทร์ขุนพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๓ เด็กหญิงณญาดา พิมพ์ประโคน
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๔ เด็กชายณฐนนท์ พัดเลี่ยน
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๕ เด็กชายจักรพรรดิ์ สุวรรณรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๖ เด็กชายศุภกิจ
อินศรี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๗ เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ทองชู
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๘ เด็กหญิงรุจิรา
พรหมมณี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๓๙ เด็กหญิงศิริกันยา ชัยศร
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๐ เด็กหญิงพีรดา
ไชยทอง
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๑ เด็กชายภัทรพล ศรีน่ิม
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๒ เด็กชายกัณฑราช ยินดี
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๓ เด็กชายธนศักดิ์ เกตุรุ่ง
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๔ เด็กหญิงนัฐลดา เลื่อนมา
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๑๐

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทวี
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังลา
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังลา
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังลา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดนาทวี
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๕

เด็กหญิงแพรไหม
เด็กหญิงออยไพลิน
เด็กหญิงกรกช
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงปณณิกา
เด็กหญิงเปรมฤดี

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๐

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๑ เด็กหญิงกมลวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๗

เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายวีรพงค์
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงจันทจิรา
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงเฌนิศา
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กชายธวัฒพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิติศักดิ์
เด็กหญิงบุณยวีร์
เด็กชายพิชชาทร
เด็กหญิงรุ้งรดา
เด็กหญิงวรัตน์ดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงพิมภิรา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอชิสา
เด็กชายกนต์ธีร์
เด็กหญิงกรนันท์

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๘ เด็กหญิงสุพรรณษา
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๗๙ เด็กชายกมลไพศาล

นามสกุล
พรหมอ่อน
ผ่านสำแดง
ไชยพันธ์
เธียรพิทยามาศ
อนันต์
ศรีวรรณ
พานิชกร
แสงงาม
หงษ์ทอง
อุตะมะมุณีย์
วิชิต
จีนฮก
ศาลางาม
จันสำเร็จ
กระจัด
สงเสริม
ชูแก้ว
ฟงมาก
คชกาญจน์
รักเพชร
อรุณวงษ์
สมบูรณ์
รุ่งเรือง
เดชะบุรัมย์
อรุณวงษ์
บุญฤทธิ์
ประทุมทอง
โกศัยพันธ์
สุพรรณโมก
มาตวังแสง
เรืองมณี
น้อมรัตน์
จันอุดทา
ทองคำ
โคตรพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพังลา

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพังลา
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระตะ
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระตะ
๒๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านระตะ

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระตะ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านระตะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชาติตระการโกศล
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชาติตระการโกศล

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชาติตระการโกศล
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชาติตระการโกศล
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดพังลา
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดยางทอง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง
วัดสองพี่น้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๔ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๐

เด็กหญิงธิกาญดา
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงรัชวิศา
เด็กชายวีระพล
เด็กชายศุภกิตติ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๓๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๔

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอชรายุ
เด็กชายอนุศร
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายปรัตถกร
เด็กหญิงธิติสุดา
เด็กชายณัฐชานนท์
เด็กหญิงเศรษฐณีย์
เด็กชายวรเวช
เด็กชายยศนันท์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปนพลอย
เด็กหญิงธรพร
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายชนทัช
เด็กชายบุญสาร
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายนิธิศธร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายชวัลวัจน์
เด็กหญิงกุลญานิช
เด็กหญิงกิตติพร
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอัยการ

นามสกุล
ทองจันทร์
อินทรสุวรรณ
คล้ายสมบัติ
อมแก้ว
อมแก้ว
บางกลม
อ่อนแก้ว
ทองคำ
อุตตะพัง
แก้วไฟ
แซ่ต้ัน
ขำผุด
อมแก้ว
ชูสุวรรณ
เลขานุกิจ
ปนแก้ว
จีนปาน
ศรีสวัสดิ์
สองไทย
โลเกตุ
นาคมรกต
รูปโฉม
ทองประหวั่น
รามณรงค์
นวลประสงค์
ศิริวัฒน์
เสน่ห์ภักดี
พิทักษ์
สีคราม
จะยะสกุล
สวัสดิ์ทวี
อิสสระ
จันทร์ประดิษฐ์
ศิริทัต
เนียมเปรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

สังกัดวัด
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วัดโพธิ์ปฐมาวาส
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วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
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หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๕

เด็กชายพาทิศ
เด็กหญิงลภัทร
เด็กหญิงปณฑารีย์
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงปูริดา
เด็กหญิงรยาพร

คำตัน
จันทร์แก้ว
ลักษณะเล่ง
แซ่ล่ิม
บุญทัศโร
ทองสุข
ทองกุล
เพ็งทอง
พิถยพิโลน
แซ่อ้ิว
พูลภิรมย์
ใช้ฮวดเจริญ
ดาราหมาน
ทองอ่อน
มากมณี
จิระศักดิ์ขี
เกษมพิพัฒน์
จันทรวิบูลย์
จันทร์ประสิทธิ์
ทองสุข
สมนุกิจ
จันทระ
รัตนคำ
คนเที่ยง
ถีราวุฒิ
สองเมือง
กรองทอง
คงฆะ
ศรีณะกิจจา
หล๊ะหมูด
สุวรรณทวี
คงทิพย์
เพ็งจันทร์
ทองโต
กาญจนะประโชติ

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๑๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๐

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๑ เด็กหญิงไอยวรารินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๒ เด็กหญิงพิชญาพัณ

เด็กชายปกปอง
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๔ เด็กหญิงภานรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๕ เด็กชายฐิติพันธ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๓

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๖ เด็กชายนันท์ธวัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๐

เด็กชายถิรัชต์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงกัจสมนณ์
เด็กชายดุลยวัต
เด็กหญิงรินลนี
เด็กหญิงกรรกนก
เด็กหญิงวิกันดา
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายสหรัตน์
เด็กชายรณกฤต
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงวริยา

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๑ เด็กชายกฤษณพงศ์

เด็กชายชนาภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๓ เด็กชายสุกฤษฏิ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๒

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๔ เด็กชายพิพัฒน์พงศ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๕ เด็กหญิงกานต์ชนก

เด็กหญิงนลินี
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๗ เด็กหญิงสุปวีณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๘ เด็กชายพีรกานต์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๖

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๔๙ เด็กชายปญญานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
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หมายเหตุ
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ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๐

เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายปญจพล
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงลภัสพร
เด็กหญิงพฤกษา

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๔

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๕ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๔

เด็กชายฐากร
เด็กชายอานน
เด็กชายสาธิต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายชวกร
เด็กชายฮามีน
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงวิสารัท
เด็กหญิงวิกานต์ดา

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๕ เด็กหญิงฉัตราภรณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๖๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๘

เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงนิรนุช
เด็กหญิงนิธิพร
เด็กหญิงปราณี
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กชายนันทกร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายพงษ์สิทธิ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายกมล
เด็กชายศิรวิชญ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๗๙ เด็กหญิงอัสมาภรณ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๔

เด็กหญิงทอรุ้ง
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศิวาณี
เด็กชายรักษ์ตะวัน
เด็กชายวัชรากร

นามสกุล

นิลวิสุทธิ์
สมนุกิจ
คำตัน
ทองสุข
พัฒนาการ
ชูศรี
ชุมคง
มอญแก้ว
อัจจิมาจิตร์
กูละวงศ์
ไพบูลย์
ประยุงคุณ
เจริญเมือง
แซ่อ๋ิว
วังคำลุน
อินทสุวรรณ
สุขหนู
ตะวัยออก
อุ่นเพ็ญ
วุ่นสุก
คำแก้ว
เทพพิทักษ์
นิ่มจันทร์
ผลไชย
แซ่อ๋ิว
จุลพันธ์
ดลหมาน
สืบสอาด
หนูทอง
สันขะหรี่
กาลาศนิรุต
มณีโชติ
งามรัมย์
ไฝเสน
ดลหมาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์

สังกัดวัด

วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดโพธิ์ปฐมาวาส
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล
วัดชัยมงคล

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๕

เด็กชายภานุเดช
เด็กชายพงศ์ปณต
เด็กชายณาศิส
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภูณิภัทร
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงกฤติกา
เด็กหญิงเก็บบุญ
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิราชัย
เด็กหญิงชญาณี
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กหญิงฐาปนีย์
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายเทวริศ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรชา
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายนนทกร

วินโยธรรมรักษา
รอดรัตน์
จันทสโร
ทวีศรี
สิขะโต
มหาพรหม
ศรีนวลขาว
คงสุรินทร์
สุวลักษณ์
จันทร์จะนะ
กาญจน์ยศ
ขุนภิรัตน์
รักซ้อน
อุไรรัตน์
สุกระมณี
แซ่อ๋อง
วรรณจินดา
ปรางละออ
ศรีสุวรรณ
นวลศรี
เพชรพันธ์
อ่อนแก้ว
อ่อนแก้ว
เพชรรัตน์
เอนกดำรงพล
ดำมาก
พันธมิตร
ศรีสุวรรณ
วรชาติพุฒิพงษ์
คล้ายดวง
กาญจนันท์
ปานสีเส้ง
เนยนม
รัตนะ
กำเหนิดผล

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๘๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๔๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๘

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๐๙ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กชายบัญรพล
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๑ เด็กหญิงบุญธิตา
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๒ เด็กชายปภังกร
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๐

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๓ เด็กชายปราดเปรื่อง
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๑๙

เด็กชายปฤษฎี
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปดชลี
เด็กชายเปรม
เด็กชายพงศ์ภัค
เด็กชายพลลภัฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยมงคล
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๐ เด็กชายวรรณศักดิ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๒๙

เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวรันธร
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงอัฐภิญญา

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๗

เด็กชายชนิสร
เด็กชายชาคร
เด็กชายนภัทร
เด็กชายนวพรรษ
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กชายปรีชาพล

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๘ เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์

เด็กชายรัชพล
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๐ เด็กชายวงศพัทธ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๑ เด็กชายวัชรพล
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๒ เด็กชายอัศวิน
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๓ เด็กชายเอกนรินทร์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๐

เด็กหญิงเกศกนก
เด็กหญิงชนกชนม์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายชินกฤต
เด็กหญิงญานิกา
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายณัฏฐพล

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๑ เด็กชายตฤณณภัทธ
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๒

เด็กชายนพเดช

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๓ เด็กหญิงพรรณปพร
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๔

เด็กชายพีรธัช

นามสกุล
สุขเอียด
ปาลานุพันธุ์
ธรรมชาติ
หนองนา
พังประไพ
อุตมะมุณีย์
พรหมทอง
สุวรรณโณ
ไชยชนะ
ทองคำ
สังนก
นาคฤตธี
เพชรรัตน์
เกื้อชุม
แก้วสมทอง
แซ่อ๋อง
ทองบูรณ์
จันทร์เจริญ
เฉลิมวรรณพงศ์
ตามพะปณณะ
นวลบุญ
โปร่งนาม
อิสโร
ทิวคง
ธรรมสโรรุ่งเดช
วงค์เดช
มานุจัม
อภิสุภาพ
สุบเหยาะ
พรหมเมศร์
คงจันทร์สุขศรี
สุวรรณโชติ
รัตนพันธุ์
ขุนเพ็ชร
พรหมจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เขาแก้ว)
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๕

เด็กหญิงรัชฎา
เด็กหญิงวรรณวรี
เด็กชายวริภัทร
เด็กชายวีรภพ
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอภิสิทธิ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๕๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๑

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๒ เด็กหญิงอัสรัชชาญา

เด็กชายอาทิตย์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๔ เด็กหญิงกรรณิกา
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๕ เด็กชายกฤตภาส
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๓

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร

เด็กชายกิตติวิทย์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๘ เด็กชายครองเงิน
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๙ เด็กหญิงจิณณพัต
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๖๗

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๐ เด็กหญิงชวัลลักษณ์
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๗๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๘๙

เด็กชายฐปนวัชร
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กหญิงณปภาพร
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เด็กชายดุลยวัต
เด็กชายเดชาพล
เด็กชายเตชินท์
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กชายทิวากรณ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายนรากร
เด็กหญิงปณพร
เด็กชายปยวัฒน์

นามสกุล
บุญสุข
สุวรรณโณ
ทองเรือง
ปานเนิด
จันทวีระ
หนูภิรมณ์
ศรีสุวรรณ
เกิดช่วง
หันตุลา
ชุมรอด
แสงสุริยา
พูลสุข
มีชู
สุธรรมกุล
รอดแก้ว
ขุนพรมเกสรา
ราชเงิน
ช่วยแก้ว
ขุนพลฤทธิ์
ขาวเรือง
ชอบกิจ
ศรีสุวรรณ์
บุตรมณี
ชลไพศาล
เบ็ญหา
บุญมา
เดชผล
มนตรี
สะทุน
ภักดีไทย
สุขเอียด
หนูภิรมณ์
สุวรรณมณี
สุวรรณรักษา
ประชารักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๐

เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชธิณี
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กชายภูเพลง
เด็กหญิงวาฐิตา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงศุทธิ์สิริ
เด็กชายศุภเศรษฐ์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสพลดนัย
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงอภัชญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงอุ่นเรือน

สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๕๙๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๖

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๗ เด็กหญิงอุษามณีรัตน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๐๙
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๘

เด็กหญิงมีสุข
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงณัฎฐวิภา
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงภัทรธิยา
เด็กหญิงอรปุลิน
เด็กหญิงเขมรินทร์
เด็กหญิงพิชญา
เด็กชายวรชาติ
เด็กหญิงฐิตินันท์

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๑๙ เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๔

เด็กหญิงนภารุ่ง
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายมานะชัย
เด็กหญิงลลิตภัทร
เด็กหญิงวรรณิกา

นามสกุล
คำสุข
รัตนผล
แก้วประดิษฐ์
รัตนพันธ์
พงษ์น้อย
ลักษณาวงศ์
เอียดพวง
แก้วจารนัย
บุญหลง
แซ่ต้ัง
หนูสุข
สวัสดิ์ทวี
รวีกานต์กุล
อินทะโณ
นุ่นปาน
รัตนพันธ์
รุจิวงศ์
บริสุทธิ์
สุขแก้ว
โพธิ์แก้ว
แสงชูโต
ชูแสง
มุสิจินดา
หนูแก้ว
ขุนจันทร์
แซ่ต่ัน
แก้วมณี
ขุนทองอ่อน
ช่วยเจริญ
เทพบัวแก้ว
ศรศราสน์
พรหมจรรย์
ชอบทำกิจ
ปรีทอง
โสเจยัง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนศึกษา
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอักษรศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง

๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๕

เด็กหญิงศิริพรรณ
เด็กชายสิรภพ
เด็กหญิงกชนันท์
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กชายกรวิท
เด็กชายกฤตพัส
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายณัฐศักดิ์

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๒๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๓๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๔๙

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๐
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๘
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงรสิกา
เด็กหญิงรัชชุดา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กชายจิณณวัทย์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงฑิตฐิตา
เด็กชายณพัตร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงธนชวรรณ
เด็กหญิงธัญพิมล
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปุญญิสา
เด็กชายพีรชา
เด็กชายพีรวัส
เด็กหญิงมุฑิตา
เด็กหญิงยศวดี
เด็กหญิงรติรส

นามสกุล
ประชาสุข
ชายนิล
วงค์เกตุ
ศิลาราช
ทองเกลี้ยง
สุวรรณรัตน์
ชูโต
ลิ่มปยะกุล
เขี้ยวแก้ว
ทองสงฆ์
รอดเกลี้ยง
สังข์เสน
วิสิฐธนาพงษ์
ประชาสุข
พรหมสุวรรณ
นกเขียว
ปลอดทองสม
ปลอดทองสม
พรเจริญวิโรจน์
ศรีโอสถ
ยอดแก้ว
ประวิโน
กุลนุวงค์
แก้วนวล
แก้วมาก
พรรณราย
ยานะวิมุติ
พรเจริญวิโรจน์
ขวดทอง
ขุนจันทร์
พันทา
สุทธิบูลย์
ไทรทอง
ถีราวุฒิ
ชูช่วง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมาบบัว

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๒ / ๑๖๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๐

เด็กหญิงสกุลทิพย์
เด็กชายสุวินัย
เด็กชายเอกวิญญ์
เด็กชายสุวัฒน์
เด็กชายญาณิน
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชัยนเรศ
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธนาธิป

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๑
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๗
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๘

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๖๙ เด็กหญิงนงค์ประภา

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๐

เด็กหญิงเนตรนภา

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๑ เด็กชายพงศ์พิพัฒน์
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๒
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๓
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๔
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๕
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๖
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๗

เด็กหญิงยุวเรศ
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กชายนรินทร
เด็กชายทรงวุฒิ
เด็กชายธีราทร
เด็กหญิงปภัสสร

สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๘ เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์

เด็กหญิงเกวลิน
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๘๐ เด็กชายพชร
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๘๑ เด็กชายณรงค์ชัย
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๘๒ เด็กชายนรภัทร
สข ๕๔๑๖๓/๕๖๗๙

นามสกุล
จงไกรจักร
มีแก้ว
มณีโชติ
อะทิมาน
บุตรนางมอญ
เพ็งเทพ
โอทอง
ชูแสง
ผอมคง
ช่วยดวง
บุญที่สุด
สังข์ดวง
ศรีสังข์แก้ว
ชุมช่วย
บุญเพชร
หอมจันทร์
ปานทองคง
คงบางปอ
แย่งคุณเชาว์
ศรีสมัย
คงชู
บัวพัว
จันทรโชติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑

๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขีน้ าก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขีน้ าก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขีน้ าก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขีน้ าก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง

รับรองตามนี้
(พระเทพสิทธิมุนี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๘
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๓ / ๑๖๓
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